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Espanja on Norwegianin
matkustajien
ykkössuosikki
hiihtolomalla
Norwegianin kymmenen suosituimman hiihtolomakohteen listalla on peräti
kuusi Espanjan kohdetta Helsingistä lähtevillä suorilla lennoilla.
Kärkiviisikkoon nousee Espanjan kohteiden lisäksi Marrakech ja kymmenen

suosituimman kohteen joukkoon myös Agadir, joka on toinen Norwegianin
kohteista Marokossa.
Espanja on perinteisesti ollut yksi Norwegianin matkustajien suosituimmista
hiihtolomakohteista, ja näin on myös tänä vuonna. Kymmenen
suosituimman kohteen listalla on peräti kuusi Espanjan kohdetta, Las
Palmas, Teneriffa, Malaga, Alicante, Barcelona ja Palma de Mallorca eli
kaikki Espanjan kohteet, joihin Norwegian lentää suoraan Helsingistä
hiihtoloma-aikaan.
– Espanjan asema Norwegianin matkustajien suosikkina on vankka. Itse
asiassa Norwegian oli viime vuonna suurin lentoyhtiö Espanjassa sekä
Suomesta että muista Pohjoismaista lähtevillä tai Pohjoismaihin tulevilla
lennoilla. Norwegianin markkinaosuus jopa kasvoi Espanjassa edelliseen
vuoteen verrattuna, kertoo Norwegianin Suomen ja Ruotsin
viestintäpäällikkö Charlotte Holmbergh Jacobsson.
Myös Marokko kiinnostaa Norwegianilla Helsingistä hiihtolomalla
matkustavia. Norwegian on ainoa lentoyhtiö, joka lentää Helsingistä suorilla
lennoilla sekä Marrakechiin että Agadiriin. Molemmat Marokon kohteet ovat
nousseet kymmenen suosituimman hiihtolomakohteen listalle.
Espanjan ja Marokon lisäksi kymmenen suosituimman kohteen listalle nousi
ympäri vuoden suosittu Nizza sekä Salzburg, joka on paitsi ihastuttava
kaupunkikohde, niin myös hyvien etäisyyksien päässä monista
huippuhiihtokeskuksista.
Norwegianin 10 suosituinta kohdetta tämän vuoden hiihtolomaviikoilla
Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähtevillä lennoilla ovat:
1. Las Palmas
2. Teneriffa
3. Malaga
4. Alicante
5. Marrakech
6. Barcelona
7. Agadir
8. Nizza
9. Salzburg
10. Palma de Mallorca
Norwegianilla on yksi maailman polttoainetehokkaimmista
lentolaivastoista, jonka keski-ikä on 4,6 vuotta. Lue, mitä kaikkea
Norwegian on tehnyt kestävämmän lentämisen puolesta. Norwegianin
matkustajilla on nyt myös mahdollisuus hyvittää lentovarauksensa
yhteydessä lentomatkastaan jäljelle jäävät CO2-päästönsä.

Norwegian on yksi maailman suurimmista halpalentoyhtiöistä, jolla oli yli
36 miljoonaa matkustajaa vuonna 2019. Norwegian liikennöi tällä hetkellä
yli 500 reittiä yli 150 kohteessa Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Aasiassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Etelä-Amerikassa. Norwegianilla on
nykyaikainen ja polttoainetehokas lentolaivasto, jossa on noin 160
lentokonetta. The International Council on Clean Transportation (ICCT) on
nimennyt Norwegianin jo toisen kerran polttoainetehokkaimmaksi ja
ympäristöystävällisimmäksi lentoyhtiöksi Atlantin ylittävillä lennoilla.
Viitenä viime vuonna matkustajat ovat äänestäneet Norwegianin maailman
parhaaksi halpalentoyhtiöksi kaukolennoilla arvostetussa SkyTrax World
Airline Awardsissa. Tämän lisäksi SkyTrax on valinnut Norwegianin
Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi jo kuutena vuonna peräkkäin.
Norwegianilla on noin 11 000 työntekijää.
Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com
Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.
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