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Norwegian lanserar direktflyg till Milano
och Montpellier från Stockholm samt till
Split från Göteborg

Norwegian fortsätter att växa internationellt och lanserar nya linjer från både
Stockholm och Göteborg samt utökar antalet avgångar på populära
destinationer i Europa. Från Stockholm lanseras direktflyg till Milano i Italien
och Montpellier i Frankrike. Från Göteborg lanseras direktflyg till Split i
Kroatien.



Med de nya linjerna får svenska resenärer ännu fler valmöjligheter att resa ut
i Europa till låga priser i moderna flygplan med hög komfort och gratis WiFi.
Förutom de nya linjerna till Milano, Montpellier och Split utökar Norwegian
antalet avgångar från Stockholm till Faro i Portugal, Pisa i Italien samt till
Amsterdam i Holland under sommarhalvåret. Dessutom förlängs säsongen för
direktflygen från Stockholm till Bordeaux i Frankrike och till Burgas i
Bulgarien.

– Det är roligt att kunna lansera ännu fler direktflyg till populära
destinationer från både Stockholm och Göteborg. Med tre nya linjer och ännu
fler avgångar på populära befintliga linjer ger vi resenärer ännu fler
valmöjligheter att resa ut i Europa, säger Thomas Ramdahl, kommersiell
direktör på Norwegian.

Information om de nya linjerna:
Sträckan Stockholm – Milano kommer att trafikeras tre gånger i veckan, på
måndagar, onsdagar och fredagar med start 2 juni 2017.

Sträckan Stockholm – Montpellier kommer att trafikeras två gånger i veckan,
på måndagar och fredagar med start 19 juni 2017.

Sträckan Göteborg – Split kommer att trafikeras två gånger i veckan, på
torsdagar och söndagar med start 30 mars 2017.

Information om de utökade avgångarna:
Linjerna Stockholm – Faro samt Stockholm – Pisa utökas till två avgångar i
veckan. Sträckan Stockholm – Amsterdam utökas till åtta avgångar i veckan.
Biljetter finns nu till försäljning på www.norwegian.com. Introduktionspris
från 399 kronor per enkel resa.

Norwegian är idag världens sjätte största lågprisbolag med ett stort
linjenätverk som omfattar 450 linjer till 150 destinationer. Med en
genomsnittsålder på 3,6 år har Norwegian en av de mest moderna och
miljöanpassade flygplansflottorna i världen.
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Norwegian är det sjätte största lågprisbolaget i världen. Bolaget erbjuder
idag över 450 linjer till 150 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern,
Thailand, USA och Karibien. Under 2016 transporterade Norwegian
närmare 30 miljoner passagerare. Bolaget är börsnoterat (sedan 2003) och
har över 6000 medarbetare. Norwegian fasar löpande in nya, mer
miljövänliga flygplan och har en flotta på drygt 120 flygplan med en
genomsnittlig ålder på 3,6 år.

De fyra senaste åren har Norwegian utnämnts till Europas bästa
lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards och de två senaste åren
även till världens bästa lågprisbolag på långdistans. Sky Trax World Airline
Awards är den mest prestigefyllda och erkända undersökningen i
flygbranschen där det är passagerarna själva som bedömer över 200
flygbolag över hela världen. Norwegian utsågs 2015 dessutom till det
flygbolag som flyger mest bränsleeffektivt och mest miljövänligt över
Atlanten av The International Council on Clean Transportation (ICCT). För mer
information, besök www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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