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Idag börjar Norwegian flyga mellan
Stockholm och Kiruna

Idag den 31 oktober gick första direktflyget mellan Stockholm och Kiruna.
Norwegian kommer att flyga sex avgångar i veckan med undantag från
lördagar.

– Vi är glada över att nu kunna erbjuda våra resenärer direktflyg mellan
Kiruna och Stockholm till ett konkurrenskraftigt pris i moderna flyg med
gratis WiFi ombord. I takt med att Norwegian växer och fasar in nya flygplan
kan vi utöka antalet linjer. Kiruna är vår sjätte inrikesdestination, säger
Charlotte Holmbergh Jacobsson, informationschef på Norwegian.



Biljetter fram till augusti 2014 finns till försäljning på
http://www.norwegian.com/.

För ytterligare information:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, informationschef Norwegian + 46 709 89 05
18

Norwegian Air Shuttle ASA, kommersiellt kallat "Norwegian", är ett
lågprisbolag noterat på Oslobörsen. Norwegian är det näst största flygbolaget
i Skandinavien och det tredje största lågprisbolaget i Europa. Under 2012
transporterade bolaget 18 miljoner passagerare. Norwegian erbjuder idag
382 linjer till 121 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och
Asien. Bolaget har cirka 3000 anställda i Norge, Sverige, Danmark, Finland,
Estland, Storbritannien, Spanien och Thailand. Norwegian fasar löpande in
nya flygplan och har en total order om leverans av 275 fabriksnya flygplan.
Bolaget grundades 1993 och har huvudkontoret i Fornebu, Norge. I juni 2013
utnämndes Norwegian till Europas bästa lågprisflygbolag av SkyTrax World
Airline Awards.  Sky Trax World Airline Awards är den mest prestigefyllda och
erkända undersökningen i flygbranschen. Norwegian erbjuder bättre
benutrymme än de flesta flygbolag, in-flight WiFi, en av de högsta
punktligheterna i världen samt en flotta på 75 flygplan med en genomsnittlig
ålder på 4,5 år. För mer information, besök www.norwegian.com
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