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Norwegian sänker priset till och från
Luleå

Norwegian fortsätter att sänka priset till och från affärsresemålet Luleå. Från
och med den 14 maj kan affärskunder som reser på Norwegians fullt flexibla
biljetter resa till priser som sänkts med sex procent.

- I en lågkonjunktur ökar prisets betydelse och Norwegian vill erbjuda så låga
priser som möjligt. Med fokus på avgångar morgon och kväll vill vi vara det
självklara valet när företagen väljer att resa och vill spara pengar, säger Åsa
Larsson, press- och informationsansvarig Norwegian Sverige.

Prissänkning på fullt flexibel affärsbiljett, Luleå-Stockholm enkel, sänks från



1773 kronor till 1675 kronor.

Prissänkning på fullt flexibel affärsbiljett, Stockholm-Luleå enkel, sänks från
1799 kronor till 1700 kronor.

- Hos Norwegian behöver man aldrig oroa sig för att fullflexbiljetten ska öka i
pris, det pris man hittar på vår hemsida är det som gäller. Förutom det låga
priset kan man även ändra avgångstid, destination eller överlåta biljetten till
någon annan och det fram till 30 minuter innan avgång utan kostnad,
fortsätter Åsa Larsson.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Åsa Larsson, Press- och informationsansvarig Norwegian Sverige
Mobil: 0735 22 22 42
Email: asa.larsson@norwegian.se

Bilder finns på: http://www.newsdesk.se/pressroom/norwegian/image/list

Norwegian är Skandinaviens största lågprisflygbolag och startade sina första
flygningar den 1 september 2002 med fyra inrikeslinjer i Norge och sex
Boeing 737-300. Bolaget noterades på Oslobörsen i december 2003 och har
idag en flygplansflotta bestående av 40 flygplan. Femtio ny Boeing 737-
800W kommer att levereras mellan 2008 och 2014. Norwegian har totalt 1
500 anställda på åtta baser i Norge, Danmark, Polen och Sverige och erbjuder
186 linjer till 86 destinationer. Huvudkontoret finns i Oslo, Norge. För
ytterligare information se www.norwegian.se

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

http://www.newsdesk.se/pressroom/norwegian/image/list
http://www.norwegian.se


Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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