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Norwegian lanserar ny linje till Tallinn och
utökar kapaciteten till ett flertal populära
destinationer

Norwegian lanserar ny direktlinje mellan Stockholm Arlanda och Tallinn.
Dessutom utökar bolaget antalet avgångar till en rad populära destinationer
under vinterhalvåret.

Med start 30 oktober 2018 kommer den nya linjen till Tallinn trafikeras tre
gånger i veckan. Estlands huvudstad är belägen vid Finska viken och den



gamla stadsdelen finns med på Unescos världsarvslista.

– Det är glädjande att kunna lansera direktflyg mellan Stockholm och Tallinn
samtidigt som vi utökar antalet avgångar till flera attraktiva destinationer
kommande vinter. Den nya linjen och det ökade antalet avgångar ger våra
resenärer ännu fler valmöjligheter och vi ser fram emot att välkomna
resenärer ombord våra nya och bränsleeffektiva flygplan. Med en mer
flygvänlig politik hade Sverige kunnat få betydligt större kapacitetsökningar,
säger Thomas Ramdahl, kommersiell direktör på Norwegian.

Norwegian utökar antalet avgångar till populära destinationer
Förutom den nya linjen till Tallinn utökar Norwegian antalet avgångar till
populära destinationer under vinterhalvåret från Stockholm, Göteborg och
Köpenhamn.

Från Stockholm utökas avgångarna till Nice, Larnaca, Budapest, Marrakech,
Tel Aviv, Krakow, Palma, Malaga, Dubai, London, Riga och Vilnius. Från
Göteborg Landvetter Airport utökas antalet avgångar till London och Malaga.
Från Köpenhamn Kastrup utökas antalet avgångar till Las Palmas, Teneriffa,
Alicante, Malaga, Palma, Nice, Krakow, Funchal (Madeira), Tel Aviv, Budapest,
Malta och Malaga. Dessutom fortsätter sommarlinjen mellan Köpenhamn och
Larnaca även under vinterhalvåret och blir därmed åretruntlinje.

Om den nya linjen
Stockholm Arlanda (ARN) – Tallinn (TLL) kommer att trafikeras tre gånger i
veckan på tisdagar, torsdagar och söndagar med start 30 oktober 2018.
Introduktionspris från 359 kronor per enkel resa. Biljetter finns nu till
försäljning på www.norwegian.com

Miljöanpassad flygplansflotta
Norwegian fasar löpande in nya flygplan och har med en genomsnittsålder på
3,7 år en av de yngsta och mest miljöanpassade flygplansflottorna i världen.
Idag består flottan av över 150 flygplan. Under 2018 får Norwegian 25
fabriksnya flygplan in i flottan.
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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 åren 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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