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Norwegian lanserar ytterligare en
destination på Kreta

Norwegian fortsätter sin expansion med nya linjer och fler avgångar till
populära destinationer. Till sommaren lanseras Stockholm – Heraklion vilket
innebär att resenärerna nu har två destinationer på Kreta att välja mellan,
Chania och Heraklion. Förutom en ny linje till Kreta utökas antalet avgångar
till Tel Aviv, Larnaca och Riga.

Sedan tidigare flyger Norwegian till Chania på Kreta men från och med den
26 juni 2014, lanseras även direktflyg till Heraklion. Förutom Kreta flyger
Norwegian till Korfu, Santorini, Kos och Rhodos i den grekiska övärlden samt
till Aten på fastlandet.



– Det är glädjande att kunna erbjuda våra resenärer ytterligare en destination
till Kreta från och
med i sommar och vi ser fram emot att välkomna våra resenärer ombord,
säger
Charlotte Holmbergh Jacobsson, Informationschef på Norwegian.

Ny linje Stockholm – Heraklion (Kreta)
En gång i veckan, på torsdagar, med start 26 juni 2014. Pris från 549
SEK/enkel resa.

Utökade avgångar på redan befintliga linjer
Stockholm – Tel Aviv (Israel)
Tre gånger i veckan, på onsdagar, torsdagar och söndagar, med start 3 april
2014.

Stockholm – Larnaca (Cypern)
Tre gånger i veckan, på onsdagar, lördagar och söndagar med start 22 juni
2014.

Stockholm – Riga (Lettland)
Tre gånger i veckan, på tisdagar, torsdagar och söndagar, med start 1 april
2014.

Biljetter finns nu till försäljning på www.norwegian.com

För ytterligare information: 
Charlotte Holmbergh Jacobsson, Informationschef Norwegian: +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 413 linjer till 128
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand.
Norwegian transporterar över 20 miljoner passagerare per år, är börsnoterat
(sedan 2003) och har cirka 3 500 anställda. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövänliga flygplan och har en flotta på 86 flygplan med en
genomsnittlig ålder på 4,8 år. År 2013 utnämndes Norwegian till Europas
bästa lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards. Sky Trax World
Airline Awards är den mest prestigefyllda och erkända undersökningen i

http://www.norwegian.com/


flygbranschen. För mer information, besök www.norwegian.com

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