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Norwegian har landat i Sydamerika för
första gången – fick varmt mottagande av
argentinska myndigheter

Norwegian firar idag att bolagets allra första flygning till Sydamerika har
landat i den argentinska huvudstaden Buenos Aires. Bolaget har därmed
inlett ett helt nytt kapitel i den fortsatta globala expansionen. Argentinas
transportminister och turistminister önskade Norwegians första flygning till
Argentina välkommen då det landade i Buenos Aires i förmiddags svensk tid.



– Det här är en ny milstolpe för Norwegian. Vi är väldigt glada över att nu
även kunna erbjuda våra resenärer en helt ny kontinent och kunna önska dem
välkomna ombord våra bekväma, moderna och mer miljöanpassade flygplan
till den vackra staden Buenos Aires. Det här är bara början på våra planer för
Argentina och Sydamerika, säger Norwegians koncernchef Bjørn Kjos.

Om den nya linjen:
Den nya linjen mellan London Gatwick och Buenos Aires som hade premiär
14 februari trafikeras med bolagets 787 Dreamlinerplan. Linjen trafikeras fyra
gånger i veckan och det finns goda anslutningsmöjligheter från Skandinavien.
Det är den enda direktlinjen mellan London Gatwick och Buenos Aires.

Norwegian i Argentina
I januari fick Norwegians helägda dotterbolag Norwegian Air Argentina (NAA)
en operativ licens (AOC) av myndigheterna i Argentina. NAA håller på att
bygga upp en administration med nödvändiga och enligt lag gällande
funktioner i Buenos Aires och kommer att starta flygverksamhet under
argentinska myndigheter under 2018. Norwegians planer för en betydande
verksamhet från Argentina innebär både inrikes- och utrikeslinjer.

Om Norwegians långdistanslinjer:
Norwegian erbjuder idag cirka 60 långdistanslinjer mellan USA och Europa

https://media.norwegian.com/se/?_ga=2.184486694.1422956630.1518444656-371437659.1507104493#/pressreleases/norwegian-har-faatt-drifttillstaand-i-argentina-2393415


och Asien som trafikeras med en av de mest bränsleeffektiva och
miljöanpassade flygplansflottorna i världen med en genomsnittsålder på 3,6
år. För mer information om bolagets linjeutbud, vänligen besök
www.norwegian.com.

Kontaktpersoner för media: Norwegians kommunikationschef Charlotte
Holmbergh Jacobsson
Email: charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com
Tel: 0709 89 05 18

Norwegian är det sjätte största lågprisbolaget i världen med cirka 9000
medarbetare. Bolaget erbjuder idag över 500 linjer till över 150 destinationer
i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA, Sydamerika och Karibien.
Norwegian har en flygplansflotta på cirka 150 plan. Bolaget har en av
världens yngsta flygplansflottor med en genomsnittsålder på 3,6 år. Unde
2017 flög över 33 miljoner passagerare med Norwegian.

Norwegian är det flygbolag som flyger mest bränsleeffektivt och mest
miljövänligt över Atlanten enligt The International Council on Clean
Transportation (ICCT). 

De senaste tre åen har Norwegian utsetts till världens bästa lågprisbolag på
långdistanslinjer av passagerarna som röstade fram bolaget i erkända
SkyTrax World Airline Awards. För femte året i rad har Norwegian dessutom
utsetts till Europas bästa lågprisbolag av Sky Trax.

För mer information, besök www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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