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Norwegian fortsätter expandera i
Norden, öppnar bas på Torp flygplats

Norwegian fortsätter sin expansion i Norden och öppnar ny bas på Sandefjord
flygplats, Torp, söder om Oslo. Samtidigt lanserar tre nya inrikeslinjer och
fem utrikeslinjer.

– Det är mycket glädjande att kunna öppna ytterligare en bas i Norge. Vi ser
en stor potential i passagerartrafiken från Torp och närliggande regioner
både vad gäller affärs- och privatmarknaden, säger Norwegians VD Bjørn
Kjos.

– Äntligen har vi lyckats få till det vi har jobbat för i flera år, att få Norwegian



till Torp. Vi ser fram emot ett bra och långsiktigt samarbete med en
professionell och offensiv aktör som Norwegian, säger Torps VD, Alf-Reidar
Fjeld.

I samband med sommarprogrammet som startar i slutet av mars 2012,
placerar Norwegian en Boeing 737-800 på Torp. Idag flyger Norwegian till
Alicante och Malaga men från och med mars 2012 ökas antalet linjer från två
till tio då bolaget även börjar flyga till Antalya, Berlin, Bergen, Evenes, Las
Palmas, Palma, Nice och Trondheim.

För mer information:
Anne-Sissel Skånvik, Kommunikationsdirektör Norwegian + 47 97 55 43 44
Åsa Larsson, Pressansvarig Norwegian + 46 735 22 22 42
Alf-Reidar Fjeld, VD Torp flygplats +47 91 18 58 26

Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Med låga priser och kundvänliga lösningar
har Norwegian haft en stark passagerartillväxt de senaste åren och erbjuder
idag 261 linjer till 100 destinationer i Europa, Nordafrika och Mellanöstern.
Norwegian transporterade 13 miljoner passagerare under 2010, har 2 500
anställda och en flygplansflotta bestående av 59 flygplan (juli 2011). Bolaget
fasar löpande in nya flygplan och får fram till 2018 78 nya Boeing 737-800
flygplan levererade direkt från Boeing fabriken. När alla flygplan är på plats,
kommer Norwegian att ha en av Europas mest moderna och miljövänliga
flygplansflotta. För mer information besök www.norwegian.com
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