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Norwegians första flyg till Brasilien är på
väg

Norwegians allra första flygning till den brasilianska storstaden Rio de
Janeiro lyfte från London Gatwick i förmiddags. Den nya linjen passar även
skandinaviska resenärer eftersom det via London är enkelt att flyga vidare till
både Rio de Janeiro och Buenos Aires.

– Antalet linjer mellan Europa och Brasilien har länge präglats av låg
konkurrens och höga priser. Nu blir det ändring på det när Norwegian för
första gången börja flyga mellan London och Rio de Janeiro. Vi ser fram emot
att göra Sydamerika ännu mer tillgängligt för europeiska resenärer men även
att kunna erbjuda brasilianarna billiga flygbiljetter till Europa och tillgång till



vårt stora linjenät, säger Norwegians koncernchef Bjørn Kjos.

Norwegian flyger fyra gånger i veckan mellan London Gatwick och till Rio de
Janeiro med goda förbindelser från Stockholm, Köpenhamn och Oslo. 

Norwegian har tagits emot väl i Brasilien 
–Att Norwegian börjar flyga till Brasilien kommer ha stor betydelse för
turismen i landet. Tillgång till prisvärda flygbiljetter är avgörande för att öka
antalet resenärer, att fler jobb skapas och för ekonomisk tillväxt, sa Brasiliens
turistminister Vinicius Lummertz när den nya linjen offentliggjordes förra
året. 

Sedan tidigare flyger Norwegian dagligen mellan London Gatwick och
Argentinas huvudstad Buenos Aires. Norwegian erbjuder även sex
inrikeslinjer från Buenos Aires till Córdoba, Mendoza, Iguazú, Neuquén,
Bariloche och Salta. 

Över 60 interkontinentala linjer
Norwegians första långdistanslinje startade 2013 mellan Stockholm och New
York samt mellan Oslo och New York. I takt med att bolaget har fasat in nya
Boeing 787 Dreamlinerplan har antalet interkontinentala linjer ökat till över
60 stycken. Med över två miljoner passagerare under 2018 är Norwegian nu
det största europeiska flygbolaget i New York-området. Inget annat flygbolag
utanför Nordamerika flyger fler passagerare till och från den här viktiga
marknaden än vad Norwegian gör. 

Om den nya linjen: 
Norwegian flyger mellan London Gatwick och Rio de Janeiro fyra gånger i
veckan (måndagar, onsdagar, fredagar och söndagar). Den nya linjen kommer
att trafikeras med bolagets bekväma, bränsleeffektiva och mer
miljöanpassade 787 Dreamlinerplan.

Tidtabell:
Avgång från London Gatwick kl. 12.00 lokal tid, ankomst Rio de Janeiro kl.
19.25 (lokal tid).
Avgång från Rio de Janeiro kl. 22.25 lokal tid, ankomst London Gatwick kl.
13.35 nästa dag (lokal tid).

Norwegian är det femte största lågprisbolaget i världen med över 11 000
medarbetare. Bolaget trafikerar över 500 linjer till över 150 destinationer i



Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA, Sydamerika och Karibien.
Norwegian har en flygplansflotta på cirka 170 plan. Bolaget har en av
världens yngsta flygplansflottor med en genomsnittsålder på 3,8 år. Under
2018 flög över 37 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 fyra åren har Norwegian utsetts till världens bästa lågprisbolag på
långdistanslinjer av passagerarna som röstade fram bolaget i erkända
SkyTrax World Airline Awards. För sjätte 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.

Kontaktpersoner

Charlotte Holmbergh 
Presskontakt
Director of Communications and Public Affairs 
charlotte.holmbergh@norwegian.com
+46 709890518
Skicka SMS eller e-post för snabbast kontakt

Pressnummer ENDAST för media: 
Presskontakt
+47 815 11 816  eller press@norwegian.com  

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.norwegian.com/
https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
mailto:charlotte.holmbergh@norwegian.com
tel:+46 709890518
tel:+46 709890518

