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Norwegian startar nya destinationer
nästa sommar; flyger direkt till Rhodos,
Santorini, Cypern och Sardinien

Norwegian startar ytterligare fem nya direktlinjer från Stockholm och
Köpenhamn till populära sommardestinationer. Från och med juni nästa år
går det att flyga direkt från Arlanda till Cypern, de grekiska semesteröarna
Rhodos och Santorini samt Medelhavets näst största ö, italienska Sardinien.
Från Kastrup startas en ny direktlinje till Cypern.

Norwegian storsatsar på direktlinjer från Sverige och Danmark till Sydeuropa
inför sommaren 2010. Nyligen lanserade bolaget nya destinationer som Aten
och Sicilien från Arlanda samt Malta, Zagreb, Dubrovnik och Sardinien från
Kastrup. Nu får linjerna sällskap av ytterligare fem nya direktlinjer.

- Vi är en växande aktör med kraftig passagerartillväxt och det är mycket
inspirerande när vi blir så väl mottagna på marknaden. Genom att
kontinuerligt lansera nya linjer och successivt öka kapaciteten till
destinationer vi redan flyger till visar vi resten av branschen att vi är en aktör
att räkna med. Vi har redan bevisat att det är möjligt att erbjuda en bra
produkt till lägre kostnad, det skall vi bli ännu bättre på, säger Åsa Larsson,
pressansvarig Norwegian Sverige.

De nya direktlinjerna från Arlanda till Cypern, Rhodos, Santorini och Sardinien
startar i månadsskiftet juni/juli 2010. Det blir en avgång i veckan till
Santorini, varje måndag och en avgång i veckan till Sardinien, varje torsdag.
Till Rhodos flyger Norwegian två gånger i veckan på tisdagar och torsdagar
och till Cypern varje måndag och fredag. Kastrups nya direktlinje, till Cypern,
startar den 29 juni och kommer att flygas varje tisdag.

Biljetterna finns till försäljning på www.norwegian.se från kl.12.00, torsdagen

http://www.norwegian.se


den 5 november. Pris inkl. skatter och avgifter, enkel väg, från 499 SEK. Från
Kastrup är från priset 428 DKK inkl. skatter och avgifter, enkel väg.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Åsa Larsson, Pressansvarig Norwegian Sverige              Mobil: 0735 22 22 42

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

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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