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Norwegian lanserar nya direktlinjer till
Orlando i Florida

Norwegian fortsätter att utveckla långdistansverksamheten och lanserar nya
direktlinjer mellan Köpenhamn och Orlando samt mellan London Gatwick och
Orlando. Dessutom utökas antalet avgångar på flera befintliga destinationer
mellan Europa och USA.

De nya direktlinjerna till Orlando i Florida blir den femte långdistanslinjen
från Köpenhamn och den fjärde från London Gatwick. Norwegian flyger sedan
tidigare mellan Oslo och Orlando. Utöver dessa två nya direktlinjer utökas
antalet avgångar på flera populära långdistanslinjer mellan Europa och USA.

– Vi är glada över att kunna erbjuda direktflyg till Orlando från Köpenhamn
och London samtidigt som vi ger resenärer större flexibilitet och flera
valmöjligheter med ökat antal avgångar på flera befintliga
långlinjedestinationer. Orlando är en populär destination från Oslo och vi ser
fram emot att erbjuda ännu fler resenärer möjlighet att besöka Florida, säger
Thomas Ramdahl, kommersiell direktör på Norwegian.

Köpenhamn (CPH) – Orlando (MCO)
Norwegian kommer att flyga en gång i veckan (måndagar) mellan
Köpenhamn och Orlando med start 30 mars 2015.

London Gatwick (LGW) – Orlando (MCO)
Norwegian kommer att flyga en gång i veckan (lördagar) mellan London och
Orlando med start 4 april 2015.

Utökade avgångar mellan Europa och USA
Nästa vår utökas antalet avgångar mellan följande destinationer: Stockholm
– Oakland/San Francisco utökas från två till tre avgångar i veckan, Oslo – Los



Angeles utökas från en till två avgångar i veckan, London Gatwick – New
York utökas från tre till sex avgångar i veckan och London Gatwick – Los
Angeles utökas från två till fyra avgångar i veckan.

Norwegians långdistanslinjer från Stockholm:
Från Stockholm (ARN) till: New York (JFK), Oakland/San Francisco (OAK), Los
Angelses (LAX), Fort Lauderdale (FLL) och Bangkok (BKK).

För mer information: 
Informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson +46 709 89 05 18
Norwegians presstelefon +47 815 11 816

Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Bolaget erbjuder idag 417 linjer till 126
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand.
Norwegian transporterar över 20 miljoner passagerare per år, är börsnoterat
(sedan 2003) och har cirka 4 500 anställda. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövännliga flygplan och har en flotta på 98 flygplan med en
genomsnittlig ålder på 4,8 år. Både under 2013 och 2014 utnämndes
Norwegian till Europas bästa lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline
Awards. Sky Trax World Airline Awards är den mest prestigefyllda och
erkända undersökningen i flygbranschen. För mer information, besök
www.norwegian.com 

Följ oss på Facebook här.
Följ oss på You Tube här.

https://www.facebook.com/#!/NorwegianSverige
http://www.youtube.com/results?search_query=Nowegian+Air+Shuttle&sm=3
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