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750 000 passagerare har flugit med
Norwegians långlinjer på Stockholm
Arlanda

Idag firar Norwegian att 750 0000 passagerare har flugit på bolagets
långlinjer till och från Stockholm sedan långdistansverksamheten lanserades
2013. Norwegian trafikerar idag sju långdistanslinjer mellan Stockholm och
USA och Asien.

Norwegian hälsar idag passagerare nummer 750 000 på långdistans på
Stockholm Arlanda välkommen ombord. Bolagets långdistansverksamhet i
Sverige startade i maj 2013 då första direktflyget gick till New York. Idag



erbjuder Norwegian sju långdistanslinjer till USA och Asien från Stockholm.
Totalt trafikerar bolaget 38 långdistanslinjer mellan USA och Europa och
Asien.

– Att hela 750 000 passagerare har flugit på Norwegians långlinjer till och
från Stockholm sedan starten är en viktig milstolpe för oss. Vi har hela tiden
expanderat vår långdistansverksamhet med nya spännande destinationer och
har idag sju direktlinjer från Stockholm till USA och Asien. Våra långlinjer har
blivit mycket väl mottagna i Sverige och visar att resenärerna gillar vår
produkt i form av prisvärda biljetter med direktflyg till långväga destinationer
i moderna och bekväma flygplan, säger Norwegian kommersiella direktör
Thomas Ramdahl.

– Inom några år kommer Norwegian ha en långdistansflotta på närmare 40
stycken 787 Dreamlinerplan och vi blir då den klart största
långdistansoperatören i Skandinavien. Norwegian kommer att lansera många
nya spännande direktlinjer i framtiden till destinationer dit det idag inte finns
några direktförbindelser, fortsätter Thomas Ramdahl. 

Norwegian överraskade idag passagerare nummer 750 000 på Stockholm
Arlanda. Den lyckliga vinnaren är Sofie Sterner som tillsammans med sin
sambo Fredrik Tholén snart flyger till Fort Lauderdale på DY7035. De
belönades med två flygbiljetter till valfri långlinjedestination från Stockholm.

Norwegians långdistanslinjer från Stockholm Arlanda:
Stockholm (ARN) – New York (JFK): Tre avgångar i veckan under
vinterprogrammet och fyra avgångar i veckan under sommarprogrammet.

Stockholm (ARN) – Fort Lauderdale (FLL): Två avgångar i veckan under
vinterprogrammet och en avgång i veckan under sommarprogrammet.

Stockholm (ARN) – Las Vegas (LAS): En avgång i veckan.

Stockholm (ARN) – Puerto Rico (SJU): En avgång i veckan.

Stockholm (ARN) – Oakland/ San Francisco: Två avgångar i veckan under
vinterprogrammet och tre avgångar i veckan under sommarprogrammet.



Stockholm (ARN) – Los Angeles (LAX): Tre avgångar i veckan från och med
mars.

Stockholm (ARN) – Bangkok (BKK): Tre avgångar i veckan under
vinterprogrammet och en avgång i veckan under sommarprogrammet.

För mer information:
Informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson +46 709 89 05 18

Norwegian är det tredje största lågprisbolaget i Europa och det sjunde största
i världen.
Bolaget erbjuder idag 439 linjer till 132 destinationer i Europa, Nordafrika,
Mellanöstern, Thailand, USA och Karibien. Under 2015 transporterade
Norwegian närmare 26 miljoner passagerare. Bolaget är börsnoterat (sedan
2003) och har närmare 6000 medarbetare. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövänliga flygplan och har en flotta på cirka 100 flygplan med en
genomsnittlig ålder på knappt fyra år.

De tre senaste åren har Norwegian utnämnts till Europas bästa
lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards och utsågs förra året även
till världens bästa lågprisbolag på långdistans. Sky Trax World Airline Awards
är den mest prestigefyllda och erkända undersökningen i flygbranschen där
det är passagerarna själva som bedömer över 200 flygbolag över hela
världen. Norwegian utsågs 2015 dessutom till det flygbolag som flyger mest
bränsleeffektivt och mest miljövänligt över Atlanten av The International
Council on Clean Transportation (ICCT). För mer information, besök
www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.norwegian.com
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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