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Norwegian lanserar ytterligare
destination på Korsika

Norwegian fortsätter att utveckla linjenätet i Europa med nya direktflyg och
fler avgångar på befintliga linjer. Idag lanseras nytt direktflyg mellan
Stockholm och Bastia på Korsika. Dessutom lanseras nya direktflyg mellan
Madrid och Nice samt mellan London och Kefalonia i Grekland.

Norwegian fortsätter att växa med nya linjer och fler avgångar på befintliga
linjer. Med det nya direktflyget till norra Korsika får svenskar ytterligare en
destination på den vackra medelhavsön att resa till. Sträckan mellan
Stockholm och Bastia kommer att trafikeras mellan april och oktober. Sedan
tidigare flyger Norwegian till Ajaccio på Korsikas västkust. 



Madrid - Nice och London - Kefalonia är också nya direktflyg från april.
Kefalonia är en grekisk semesterö som varit efterfrågad bland Norwegians
kunder i Londonområdet. 

– Vi märker att våra kunder uppskattar vårt stora linjenät i kombination med
prisvärda biljetter, bra service ombord och gratis Wi-Fi i nya, moderna
flygplan. Vi är därför glada över att kunna lansera ytterligare destinationer
och fler avgångar till redan populära resmål, vilket ger resenärerna ännu fler
valmöjligheter, säger Thomas Ramdahl, kommersiell direktör på Norwegian.

De befintliga linjer som får utökade avgångar är Stockholm – Berlin, Oslo –
Olbia, Oslo – Antalya, Oslo – Palanga/Klaipeda, Oslo – Pristina, Oslo –
Gdansk, Oslo – Riga, Trondheim – Split.

Nya linjer:
Stockholm – Bastia
Sträckan (ARN) – Bastia (BIA) på Korsika kommer att gå en gång i veckan, på
lördagar, med start 25 april.

Madrid – Nice
Sträckan Madrid (MAD) – Nice (NCE) kommer att gå två gånger i veckan, på
torsdagar och söndagar, med start 29 mars.

London Gatwick – Kefalonia
Sträckan London Gatwick (LGW) – Kefalonia (EFL) i Grekland kommer att gå
en gång i veckan, på lördagar, med start 18 april.

För mer information:
Informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson +46 709 89 05 18

Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Bolaget erbjuder idag 421 linjer till 129
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand.
Norwegian transporterar över 24 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 102 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. Under 2014 tog Norwegian
även hem tre priser i det prestigefyllda Passenger Choice Awards för bästa
flygbolag i Europa, “best Inflight Connectivity and Communications” för gratis
Wi-Fi ombord och pris för sin unika karttjänst ombord på
Dreamlinerplanen. Dessutom utsågs Norwegian 2014 till Europas bästa
lågprisbolag av AirlineRatings.com för andra året i rad. 
För mer information, besök www.norwegian.com. 

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