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Välkommen att träffa Norwegian i
Almedalen

Norwegians internationella expansion fortsätter och bolaget är idag det
sjätte största lågprisbolaget i världen. Kom till Gate Almedalen på måndag
den fjärde juli – USA:s nationaldag. Där kan du få mer information om våra
destinationer i USA och ta del av specialpriser på direktflyg till flera
amerikanska storstäder. 

Norwegian erbjuder flest destinationer i USA – direkt från Skandinavien
I nya, moderna och bränsleeffektiva Dreamlinerplan flyger Norwegian direkt
till San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Fort Lauderdale, Orlando, New
York, Boston och Puerto Rico direkt från Skandinavien. Förra året lanserade



Norwegian dessutom flera linjer mellan amerikanska östkusten och de
franska öarna Guadeloupe och Martinique vilket innebär att man till
vintern kan kombinera New York, Boston, Baltimore/Washington och Fort
Lauderdale med exotiska Karibien.

När: Måndagen den 4 juli kl.09.00-17.00
Var: Swedavias monter Gate Almedalen på Strandgatan 6 i Visby
Hur: Träffa representanter från Norwegian, ta del av specialerbjudanden på
flygbiljetter till USA, upplev Las Vegas i Virtual Reality glasögon och tävla om
en drömresa till Las Vegas.

Bara från Sverige flyger Norwegian till närmare 90 destinationer både inom
och utanför Europa. Totalt erbjuder Norwegian närmare 450 linjer till 138
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Thailand, USA och Karibien.

För mer information:
Informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson Tel: 0709 89 05 18

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

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
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