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Norwegian öppnar bas i Barcelona och
lanserar flera nya linjer
Norwegian fortsätter att expandera i Europa och öppnar ny bas i Barcelona
våren 2014. Samtidigt lanserar bolaget fyra nya linjer från Barcelona till
Berlin, Hamburg, Warszawa och Sandefjord Torp.
Basen i Barcelona är Norwegians sjätte spanska bas tillsammans med Madrid,
Alicante, Malaga, Las Palmas och Teneriffa.
–Vi öppnar en bas i Barcelona för att möta den stora efterfrågan på direktflyg
till och från Spaniens näst största stad som även är en av de
vackraste städerna i världen. Vi har redan en stark närvaro i Barcelona och

tror på ännu större passagerartillströmningar framöver. Men det är också
strategiskt viktigt att ha en bas här eftersom Barcelona kan bli aktuellt som
knytpunkt för framtida långdistanslinjer, säger VD Björn Kjos.
– Barcelona Air Route Development Committee (BARDC) är positiva till att
Norwegian fortsätter att expandera i Barcelona och ser staden som en viktig
del i sin framtida strategi, inte minst när det gäller långdistansflygningar.
Etableringen av en ny bas skapar inte bara fler arbetsplatser i flygbranschen
lokalt utan även inom turistnäringen generellt, säger Ricard Font, President
of BARDC and Infrastructures and Mobility Deputy Secretary of Catalonia
Government.
Fyra nya direktflyg och ökad kapacitet på befintliga linjer
Norwegian placerar tre nya flygplan av typen Boeing 737-800 på basen i
Barcelona, rekryterar 100 medarbetare lokalt samt lanserar fyra nya linjer
från april 2014.
Linjer – nya destinationer
Barcelona – Hamburg: Fyra gånger i veckan på tisdagar, torsdagar, lördagar
och söndagar med start
3 april 2014
Barcelona – Berlin: Tre gånger i veckan på måndagar, onsdagar och fredagar
med start 2 april 2014
Barcelona – Warszawa: Tre gånger i veckan på tisdagar, torsdagar och
lördagar med start 3 april 2014
Barcelona – Sandefjord Torp: Två gånger i veckan på torsdagar och söndagar
med start 3 april 2014
Ökad frekvens på eksisterande linjer
Stockholm – Barcelona: 13 flyg i veckan
Helsingfors – Barcelona: Dagligen
Barcelona – London: Dagligen från 31 mars 2014
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 125 destinationer i Europa, Nordafrika,
Mellanöstern, USA och Thailand. Norwegian transporterar över 20 miljoner
passagerare per år, är börsnoterat (2003) och har cirka 3 500 anställda.
Norwegian fasar löpande in nya, mer miljövänliga flygplan och har en flotta
på 80 flygplan med en genomsnittlig ålder på 4,6 år (per mars 2013). 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 flygbranschen. För mer information, besök
www.norwegian.com
Följ oss på Facebook här.
Följ oss på You Tube här.
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