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Norwegian utsett till ”Favorite Budget
Airline” på amerikanska Trazee Awards

Norwegian har fått ännu en utmärkelse och den här gången är det ”Favorite
Budget Airline” vid det prestigefyllda amerikanska Trazee Awards som
arrangeras av resemagasinet Global Travel Magazine.

Det är tidningens läsare som har röstat fram Norwegian och
vinnarna offentliggjordes i tidningens julinummer.



–Jag vill gratulera till utmärkelsen i Trazee Awards 2018. Norwegians snabba
expansion, prisvärda biljetter och kvalitetsprodukt är imponerande och det är
tydligt att även våra läsare tycker det, säger Francis X. Gallaghet, VD på
FXExpress Publications som ger ut tidningen Global Travel Magazine.

Norwegian började flyga till och från USA 2013 och har idag över 60 linjer
mellan USA och Europa vilket är fler linjer än något annat europeiskt
flygbolag. Snart börjar Norwegian trafikera ett antal nya linjer mellan
Nordamerika och Europa: Madrid-Los Angeles (15 juli), Madrid-New York / JFK
(1 juli), Madrid-Fort Lauderdale (30 oktober), Stockholm-Orlando (30 oktober),
London-Tampa (31 oktober), Rom-Fort Lauderdale (31 oktober) och Dublin-
Hamilton / Toronto (31 mars 2019). Dessutom kommer Norwegian att flyga
mellan Kanada, USA och Franska Guyana och Karibien.

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.

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
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