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Norwegians första direktflyg till Fort
Lauderdale är i luften

I dag lyfte Norwegians första direktflyg från Skandinavien till Fort Lauderdale
i södra Florida. Det första flyget avgick från Köpenhamn, vilket också är
Norwegians första långdistanslinje från Danmark. Imorgon, 30 november, går
första direktflyget till Fort Lauderdale från Oslo och på söndag, den första
december, från Stockholm.Flyget gick med Norwegians tredje och nyaste
Dreamlinerplan som levererades från Boeing häromdagen.

Det bjöds på amerikansk-kubansk fest på Kastrup flygplats i Köpenhamn när
Norwegian hälsade passagerare välkomna ombord på första direktlinjen
mellan Skandinavien och Fort Lauderdale. Norwegians VD Björn Kjos klippte



bandet och förklarade linjen öppen. Därefter satte det nästan fullbokade
Dreamlinerplanet kurs mot Fort Lauderdale.

– Det är en milstolpe att vi nu öppnar vår första långdistanslinje från
Köpenhamn och det är med glädje vi nu kan välkomna de första passagerarna
ombord. Våra första långdistanslinjer från Stockholm och Oslo tidigare i år
har varit mycket uppskattade och vi gläder oss åt att nu erbjuda passagerare
från Danmark direktflyg till Florida i vår nya 787 Dreamliner, världens mest
moderna passagerarflygplan, säger Norwegians VD Björn Kjos.

– Marknaden för interkontinentala flyg har länge präglats av höga priser med
liten flexibilitet. Mottagandet av våra långdistanslinjer visar att det finns en
stor efterfrågan på att kunna flyga både bekvämt och prisvärt till långväga
destinationer. Vår målsättning är att alla ska ha råd att flyga, fortsätter Björn
Kjos.

Fler lanseringar den här veckan
Norwegians första direkflyg till Fort Lauderdale från Oslo går imorgon lördag
och från Stockholm på söndag. Nästa år lanserar Norwegian ytterligare
interkontinentala linjer mellan Skandinavien och San Francisco, Los Angelses
och Orlando.

För ytterligare information: 
Norwegians presstelefon: + 47 815 11 816 
Charlotte Holmbergh Jacobsson, Informationschef Norwegian

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 (2003) och har cirka 3 500 anställda.
Norwegian fasar löpande in nya, mer miljövänliga flygplan och har en flotta
på 80 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

http://www.norwegian.com


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