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Norwegian sätter in fem extra avgångar
till Luleå inför jul och nyår

För att möta den stora efterfrågan på biljetter från Stockholm till Luleå inför
jul och nyår väljer Norwegian att sätta in fem extra avgångar för att få hem
alla som vill till Norrland över helgerna.

"Allt fler resenärer väljer att flyga med Norwegian mellan Stockholm och
Luleå och vi tar stadigt marknadsandelar på den här linjen. Det känns därför
extra bra att kunna erbjuda de som ännu inte har hunnit boka biljett
möjlighet att komma hem. Jul- och nyår är för många årets viktigaste högtid
och vi vill bidra till att så många som möjligt kan spendera högtiderna med
sina nära och kära oavsett var de bor, säger Åsa Larsson, pressansvarig för
Norwegian

Biljetter finns nu ute till försäljning på www.norwegian.se

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

Norwegian är Skandinaviens största lågprisflygbolag och det fjärde största i
Europa. Med låga priser och kundvänliga lösningar har bolaget haft en stark
passagerartillväxt de senaste åren och erbjuder nära 200 linjer till 90
destinationer. Norwegian transporterade över 9 miljoner passagerare under 2008
och omsatte 6,2 miljarder NOK, vilket är 43 procent mer än året innan. Bolaget är
noterat på Oslobörsen (2003), har totalt 1 500 anställda och en flygplansflotta
bestående av 45 flygplan. 61 ny Boeing 737-800W kommer att levereras mellan
2008 och 2014. Norwegian kommer att ha Europas modernaste och mest
miljövänliga flygflotta när alla flygplan är på plats. Huvudkontoret finns i Oslo,
Norge. För ytterligare information se, www.norwegian.se
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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.

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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