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Norwegian lanserar ytterligare en
direktlinje till Sicilien

Den 4 april 2014 lanserar Norwegian ytterligare en direktlinje mellan
Stockholm och Sicilien, denna gång till Catania på den östra delen av ön.
Sedan tidigare flyger Norwegian till Palermo. Förutom en ny direktlinje till
Sicilien ökar bolaget antalet avgångar på befintliga linjer mellan Stockholm
och Alicante, Mallorca, Malaga, Aten, Kreta, Bergen och Göteborg.

– Vi är glada över att kunna erbjuda våra resenärer ytterligare en direktlinje
till den vackra ön Sicilien som har så mycket fint att erbjuda både vad gäller
natur och kultur. Direktflyget till Catania kommer att gå en gång i veckan, på
fredagar, säger Charlotte Holmbergh Jacobsson, informationschef på



Norwegian.  

I samband med lanseringen av direktlinjen till Catania har Norwegian ett
samarbete med researrangören Airtours som mellan den 11 april och 1
november erbjuder prisvärda paketresor till orterna Taormina och Giardino
Naxos på östra Sicilien.

Stockholm – Catania (Sicilien)
Ett flyg i veckan mellan Stockholm och Catania, på fredagar, med start 4 april
2014. 
Pris från 549 kronor/enkel resa.

Utökad kapacitet på befintliga linjer 
Stockholm – Alicante 
Sex flyg i veckan mellan den 31 mars och 21 juni samt mellan den 17 augusti
och 25 oktober 2014, alla dagar utom onsdagar. Dagligen mellan den 22 juni
och 16 augusti 2014.

Stockholm – Mallorca
Fem flyg i veckan mellan den 4 april och 21 juni samt mellan den 17 augusti
och 25 oktober 2014, på tisdagar, torsdagar, fredagar, lördagar och söndagar.
Dagligen mellan den 22 juni och 16 augusti 2014.

Stockholm – Malaga
Åtta flyg i veckan mellan den 30 mars och 21 juni samt mellan den 17
augusti och 25 oktober 2014. 
Tio flyg i veckan mellan den 27 juni och 16 augusti.

Stockholm – Aten
Två flyg i veckan mellan den 30 mars och 21 juni samt mellan den 17 augusti
och 25 oktober 2014, på onsdagar och lördagar. Tre avgångar i veckan mellan
23 juni och 16 augusti 2014, på måndagar, onsdagar och lördagar.

Stockholm – Kreta (Chania)
Ett flyg i veckan mellan den 30 mars och 21 juni samt mellan 17 augusti och
25 oktober 2014, på lördagar. Fyra flyg i veckan mellan 23 juni och 16
augusti 2014, på måndagar, tisdagar, torsdagar och lördagar.

Stockholm – Göteborg



Sex avgångar dagligen mellan den 31 mars och 21 juni samt mellan den 17
augusti och 25 oktober 2014.

Stockholm – Bergen
Dagligen mellan den 1 april och 25 oktober 2014.

För ytterligare information:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, Informationschef Norwegian +46 709 89 05
18

Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Bolaget erbjuder idag 413 linjer till 125
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand.
Norwegian transporterar över 20 miljoner passagerare per år, är börsnoterat
(sedan 2003) och har cirka 3 500 anställda. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövänliga flygplan och har en flotta på 81 flygplan med en
genomsnittlig ålder på 4,6 år (per mars 2013). 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.
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