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Norwegian ökar med 300 000 fler stolar i
Finland nästa sommar

Norwegian fortsätter att växa och utökar antalet avgångar till en rad populära
europeiska sommardestinationer från Helsingfors-Vanda. Kapacitetsökningen
innebär att finska resenärer får ännu fler valmöjligheter nästa sommar då
antalet stolar ökar med 15 procent.

Under 2018 får Norwegian 25 nya flygplan in i flottan vilket innebär fler
avgångar till populära sommardestinationer. Nästa vår och sommar, med start
25 mars 2018, utökas antalet avgångar från Helsingfors till ett antal
attraktiva destinationer i Grekland, Italien, Kroatien, Kosovo och Bulgarien.



De linjer som får fler avgångar från Helsingfors-Vanda är Pristina, Aten, Kreta,
Venedig, Burgas, Varna, Pula och Dubrovnik. Dessa populära destinationer får
en kapacitetsökning på 15 procent vilket innebär närmare 300 000 extra
stolar.

– Det är glädjande att kunna erbjuda våra resenärer i Finland ännu fler
avgångar till attraktiva sommardestinationer och att de därmed får ännu fler
valmöjligheter med Norwegian. Vi ser fram emot att önska både nya och
lojala kunder välkomna ombord våra moderna, bekväma och miljöanpassade
flygplan, säger Thomas Ramdah, kommersiell direktör på Norwegian.

Kapacitetsökningen innebär att linjerna från Helsingfors-Vanda till Pristina,
Aten, Kreta och Varna utökas till två avgångar i veckan och att linjerna till
Venedig, Burgas och Pula utökas till upp till tre avgångar i veckan under
sommaren 2018. Linjen till Dubrovnik utökas till upp till fyra avgångar i
veckan.
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Norwegian är det sjätte största lågprisbolaget i världen med cirka 7000
medarbetare. Bolaget erbjuder idag över 500 linjer till över 150 destinationer
i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA och Karibien. Norwegian har
en flygplansflotta på cirka 140 plan som fraktar cirka 30 miljoner passagerare
om året. Bolaget har en av världens yngsta flygplansflottor med en
genomsnittsålder på 3,6 år.

Norwegian utsågs 2015 till det flygbolag som flyger mest bränsleeffektivt
och mest miljövänligt över Atlanten av The International Council on Clean
Transportation (ICCT). 

År 2015,2016 och 2017 utsågs Norwegian till världens bästa lågprisbolag på
långdistanslinjer av passagerarna som röstade fram bolaget i erkända
SkyTrax World Airline Awards. För femte året i rad har Norwegian dessutom
utsetts till Europas bästa lågprisbolag av Sky Trax.

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


För mer information, besök www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

Kontaktpersoner

Charlotte Holmbergh 
Presskontakt
Director of Communications and Public Affairs 
charlotte.holmbergh@norwegian.com
+46 709890518
Skicka SMS eller e-post för snabbast kontakt

Pressnummer ENDAST för media: 
Presskontakt
+47 815 11 816  eller press@norwegian.com  

http://www.norwegian.com/
https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
mailto:charlotte.holmbergh@norwegian.com
tel:+46 709890518
tel:+46 709890518

