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Norwegian med kraftig satsning på
långlinjer mellan Stockholm och USA

Norwegians internationella expansion fortsätter och det gäller särskilt
satsningen på långlinjer. Med fler Dreamlinerplan i flottan utökas antalet
direktflyg väsentligt mellan Stockholm och de populära destinationerna Los
Angeles, San Francisco och Fort Lauderdale. Norwegian lanserar idag även en
ny direktlinje mellan Oslo och Las Vegas.

Ända sedan Norwegian startade långdistansverksamheten för snart tre år
sedan har direktflygen mellan Skandinavien och USA och Thailand varit
oerhört populära med en kabinfaktor på över 90 procent. Den stora
efterfrågan gör att bolaget nu utökar antalet avgångar från Stockholm till Los
Angeles, San Francisco och Fort Lauderdale. Los Angeles har tidigare varit en
sommarlinje men blir nu en året-runt-linje. Förutom dessa tre direktlinjer
flyger Norwegian även direkt från Stockholm till New York, Las Vegas och
Puerto Rico i USA samt till Bangkok i Thailand. Via Oslo, Köpenhamn och
London kan man även flyga direkt till Orlando och Boston. Från Köpenhamn
även till St. Croix på Amerikanska Jungfruöarna.

–Det är glädjande att resenärer i Sverige uppskattar våra prisvärda direktflyg
mellan Stockholm och populära destinationer i USA i moderna och bekväma
Dreamlinerplan. Vi märker även att allt fler amerikaner reser med Norwegian
till Europa. Den stora efterfrågan gör att vi satsar på ännu fler avgångar
mellan Stockholm och Los Angeles, San Francisco och Fort Lauderdale, säger
Thomas Ramdahl, kommersiell direktör på Norwegian.

Förutom ökad kapacitet på befintliga långlinjer lanserar Norwegian idag en
ny direktlinje mellan Oslo och Las Vegas med start 1 november. Sedan slutet
av oktober 2015 flyger Norwegian direkt till Las Vegas från Stockholm och
Köpenhamn. De många linjerna till USA ger stora kombinationsmöjligheter
att upptäcka det stora landet i väst.



Biljetter finns nu till försäljning på www.norwegian.com.

Norwegians långlinjer från Stockholm Arlanda:

Stockholm (ARN) – Los Angeles (LAX)
Norwegian fortsätter den befintliga sommarlinjen även under vintern med två
avgångar i veckan. Under sommaren erbjuder Norwegian tre avgångar i
veckan.

Stockholm (ARN) – Oakland/San Francisco (OAK)
Norwegian ökar kapaciteten under vintern med 50 procent vilket innebär tre
avgångar i veckan året runt. 

Stockholm (ARN) – Miami/Fort Lauderdale (FLL)
Norwegian ökar kapaciteten under vintern med 50 procent vilket innebär tre
avgångar i veckan under vinterhalvåret.

Stockholm (ARN) – New York (JFK)
Fyra avgångar i veckan under sommarhalvåret och tre avgångar i veckan
under vinterhalvåret.

Stockholm (ARN) – Las Vegas (LAS)
En avgång i veckan.

Stockholm (ARN) – Puerto Rico (SJU)
En avgång i veckan.

Stockholm (ARN) – Bangkok (BKK)
Tre avgångar i veckan under vinterhalvåret och en avgång i veckan under
sommaren.

För mer information:
Informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson +46 709 89 05 18

Norwegian är det tredje största lågprisbolaget i Europa och det sjunde största
i världen.
Bolaget erbjuder idag 440 linjer till 132 destinationer i Europa, Nordafrika,
Mellanöstern, Thailand, USA och Karibien. Under 2015 transporterade

http://www.norwegian.com


Norwegian närmare 26 miljoner passagerare. Bolaget är börsnoterat (sedan
2003) och har närmare 6000 medarbetare. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövänliga flygplan och har en flotta på cirka 100 flygplan med en
genomsnittlig ålder på knappt fyra år.

De tre senaste åren har Norwegian utnämnts till Europas bästa
lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards och utsågs förra året 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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