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Norwegian lanserar nya direktlinjer från
London Gatwick till New York, Los
Angeles och Fort Lauderdale

Norwegian lanserar tre interkontinentala direktlinjer mellan London Gatwick
och New York, Los Angeles och Fort Lauderdale med start sommaren 2014.
Utöver långdistanslinjer lanseras även fem nya europeiska direktlinjer samt
ökad kapacitet på befintliga linjer.

Norwegian fortsätter sin internationella expansion med fler Boeing 787
Dreamlinerplan. Efter den lyckade lanseringen av direktlinjer inom Europa
från Gatwick tidigare i år, lanseras nu även interkontinentala linjer från



London Gatwick.

– Det finns ett stort behov av flyg med hög komfort till låga priser mellan
Storbritannien och USA, särskilt till och från London Gatwick eftersom inget
annat flygbolag idag erbjuder dessa direktflyg därifrån. Vi ser fram emot att
välkomna nya kunder ombord. Lanseringen av interkontinentala linjer mellan
London Gatwick och USA är strategiskt viktig för vår internationella
expansion samt för att få starkare fotfäste utanför Skandinavien, säger
Norwegians VD Björn Kjos.

–Det här är en väldigt spännande utveckling av nya linjer och visar på
fördelarna med Gatwick jämfört med Heathrow vad gäller destinationer, pris
och service. Norwegians beslut att återupprätta London Gatwicks förbindelse
till strategiska destinationer i USA ger passagerare fler valmöjligheter. Med
hög kvalitet i nya bekväma flygplan gör Norwegians satsning det möjligt att
till en rimlig kostnad resa till USA från London Gatwick, säger Stewart
Wingate, VD på London Gatwick.

Fem nya europeiska destinationer

Utöver nya interkontinentala linjer lanserar Norwegian fem nya destinationer
i Europa från London Gatwick. Nya destinationer från och med nästa vår och
sommar är: Santorini, Korfu, Sicilien (Catania), Cypern och Budapest.
Norwegian utökar samtidigt kapaciteten till de befintliga destinationerna
Malaga, Ibiza, Split, Dubrovnik, Mallorca, Faro, Teneriffa, Köpenhamn och
Barcelona.

Norwegian erbjuder idag 320 flyg i veckan till 25 destinationer från London
Gatwick.

Biljetter till nya destinationer finns nu till försäljning på Norwegians hemsida,
http://www.norwegian.com/.

För mer information om nya destinationer från London Gatwick, vänligen
besök: http://www.mynewsdesk.com/uk/norwegian

För ytterligare information: 
Norwegian presstelefon: +47 815 11 816
Charlotte Holmbergh Jacobsson, Informationschef Norwegian: 0709-89 05 18

http://www.norwegian.com/
http://www.mynewsdesk.com/uk/norwegian


Norwegian är Skandinavien näst största flygbolag och det tredje största
lågprisbolaget i Europa. Med låga priser och kundvänliga lösningar har
Norwegian haft en stark passagerartillväxt de senaste åren. Under 2012
transporterade bolaget 17,7 miljoner passagerare. Norwegian erbjuder
idag 382 linjer till 121 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA
och Asien. Bolaget har ca 3000 anställda och en flygplansflotta bestående
av 75 flygplan (ajuni 2013). Norwegian fasar löpande in nya flygplan och har
en total order om leverans av 277 fabriksnya flygplan av typen Boeing 737-
800 MAX och Airbus A320neo. När alla flygplan är på plats, kommer
Norwegian att ha en av Europas mest moderna och miljövänligaste
flygplansflotta. Norwegian var det första flygbolaget att erbjuda WiFi ombord
på flygningar inom Europa. I juni 2013 utnämndes Norwegian till Europas
bästa lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards. En undersökning där
flygpassagerarna själva bedömer över 200 flygbolag över hela världen. Sky
Trax World Airline Awards är den mest prestigefyllda och erkända
undersökningen i flygbranschen.För mer information besök
www.norwegian.com
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