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Norwegian lanserar nya linjer från London
Gatwick

Norwegian fortsätter att utveckla linjenätet i Europa. I dag lanseras fyra nya
vinterdestinationer från London Gatwick till Madeira, La Palma, Grenoble och
Salzburg. I tillägg utökas antalet avgångar per vecka på flera linjer från
London Gatwick.

Norwegian fortsätter att expandera linjenät från London Gatwick. Det har
varit stor efterfrågan på flygresor till låga priser och hög kvalitet från London
Gatwick och nu får britterna fyra nya vinterdestinationer att välja mellan;
Madeira, La Palma, Grenoble och Salzburg.



I tillägg utökas antalet avgångar per vecka från London Gatwick till
Lanzarote, Rom och Larnaca.

Från 28 oktober respektive 1 november 2014 kan solsugna britter flyga direkt
till Madeira och La Palma medan skidentusiaster kan flyga direkt till Grenoble
och Salzburg i Alperna från 13 december 2014. Biljetter finns nu till
försäljning.

En viktig aktör på London Gatwick
Norwegian satsar allt mer på London Gatwick. Förra året etablerade
Norwegian en bas på flygplatsen och idag erbjuder flygbolaget 41 linjer från
London Gatwick. Norwegian har åtta flygplan av modellen Boeing 737-800
baserade på flygplatsen samt 90 piloter och 200 kabinanställda.

För mer information:
Norwegians presstelefon: +47 815 11 816 

Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Bolaget erbjuder idag 416 linjer till 126
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand.
Norwegian transporterar över 20 miljoner passagerare per år, är börsnoterat
(sedan 2003) och har cirka 4 500 anställda. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövänliga flygplan och har en flotta på 96 flygplan med en
genomsnittlig ålder på 4,8 år. År 2013 utnämndes Norwegian till Europas
bästa lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards. Sky Trax World
Airline Awards är den mest prestigefyllda och erkända undersökningen i
flygbranschen. För mer information, besök www.norwegian.com

Följ oss på Facebook här.
Följ oss på You Tube här.

http://www.norwegian.com
https://www.facebook.com/#!/NorwegianSverige
http://www.youtube.com/results?search_query=Nowegian+Air+Shuttle&sm=3
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