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Norwegian är tillbaka i Sverige
Från och med idag 31 maj återupptar Norwegian flygningar i Sverige igen och
utökar till 33 destinationer under våren och sommaren.
Idag börjar Norwegian flyga inrikes till Umeå och Luleå från Stockholm samt
utrikes till Oslo och Malaga. I juni startar fler direktlinjer och under
sommaren erbjuder bolaget 31 destinationer från Stockholm och två
destinationer från Göteborg.
–Vi är väldigt glada över att vara tillbaka i Sverige och att återigen kunna
önska svenska resenärer välkomna ombord. Det finns en längtan att börja

resa igen och vi ökar antalet linjer gradvis i Sverige under våren och
sommaren. Norwegian ska fortsätta erbjuda bra service med prisvärda och
flexibla biljetter till populära destinationer i Europa, säger Norwegian
koncernchef Jacob Schram.
I juni börjar Norwegian flyga till Visby, Köpenhamn, Helsingfors, Nice, Palma,
Alicante, Barcelona, Faro, Aten, Berlin, Burgas, Dubrovnik, Split, Chania,
London, Riga och Sarajevo från Stockholm.
I juni börjar även direktflyg till Malaga och Alicante från Göteborg.
I juli utökas linjenätet ytterligare med direktflyg till Kiruna, Vilnius, Palermo,
Rom, Rhodos, Prag, Larnaca, Krakow, Budapest och Belgrad från Stockholm.
För mer information om Norwegians linjer, vänligen besök
www.norwegian.com
Kontakt för media:
Norwegians kommunikationschef
charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com

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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