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Norwegian lanserar direktflyg till Lyon –
med närhet till skidorter i franska Alperna

Norwegian fortsätter att utveckla linjenätet i Sverige. Idag lanserar bolaget
en ny direktlinje mellan Stockholm Arlanda och Lyon i Frankrike, med första
avgång i januari 2023. Lyon är en strategiskt bra destination att flyga till för
att ta sig till några av de mest populära skidorterna i franska Alperna.

–Vi är glada över att kunna erbjuda resenärer i Sverige direktflyg till Lyon
som bara ligger ett par timmars bilresa från attraktiva skidorter som Val
d'Isère, Les Deux Alpes och Les Arcs. Men Lyon är även en destination i sig



där det finns mycket att se och göra. Vi ser fram emot att välkomna resenärer
ombord den här nya linjen under vintersäsongen, säger Magnus Thome
Maursund, kommersiell direktör på Norwegian.

Förutom de mest kända skidorterna Val d'Isère, Alpe d'Huez, Les Deux Alpes
och Les Arcs som ligger cirka två och en halv timmes bilresa från Lyon
flygplats, finns det många mindre skidorter på närmare avstånd. Några
exempel är Autrans, Meaudre, Chamrousse och Gresse-en-Vercors.

Lyon kallas även för Frankrikes gastronomiska huvudstad och erbjuder
förutom fantastisk mat, även vackra byggnader och ett rikt kulturellt utbud. I
den gamla stadsdelen Vieux Lyon hittar man gammal arkitektur med många
sevärdheter och restauranger.

Stockholm Arlanda – Lyon
Sträckan mellan Stockholm Arlanda (ARN) och Lyon (LYS) kommer att
trafikeras på lördagar med start 21 januari 2023. Det är en vinterlinje som
trafikeras fram till och med mars 2023.

Skidentusiaster kan även flyga till Geneve, Nice och Salzburg med Norwegian
för att ta sig vidare till fler populära skidorter i Alperna.

Biljetter går att boka från och med idag på www.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

http://www.norwegian.com


viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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