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Ota golfbägi mukaan ilmaiseksi
Norwegianin lennolle
Norwegianilla on nyt entistäkin houkuttelevampaa matkustaa golfmatkalle.
Norwegian on lanseerannut golfinpelaajille tarkoitetun erikoisedun.
Lokakuun 31. päivään saakka jatkuvan kampanjan aikana golfbägin voi varata
veloituksetta mukaan lennoille useisiin kohteisiin Espanjassa. Matkustusaika
on 1.11.2018–23.3.2019.
– Olemme huomanneet, että yhä useampi golfinpelaaja matkustaa
kanssamme golflomalle. Meillä on ilo tarjota innokkaille golfaajille
mahdollisuus varata lennolle mukaan golfbägi ilman ylimääräistä maksua.
Espanjassa on monia hienoja golfkenttiä. Toivotamme kaikki matkustajat –

tasoituksesta huolimatta – tervetulleiksi lennoillemme uusilla, nykyaikaisilla
ja mukavilla lentokoneilla, joissa on ilmainen lennonaikainen Wi-FI, sanoo
Norwegianin myyntijohtaja Petteri Olsén.
Golfkampanja:
Kampanja koskee varauksia, jotka tehdään Norwegianin verkkosivuston
kautta www.norwegian.com viimeistään 31. lokakuuta 2018. Matkustusaika
on 1. marraskuuta 2018 – 23. maaliskuuta 2019. Kampanjakoodi on
FREEGOLF. Tarjous koskee lentoja Helsinki-Vantaan lentoaseman ja
Alicanten, Palma de Mallorcan, Las Palmasin sekä Teneriffan välillä.
Lisätietoja:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, viestintäpäällikkö, puhelin +46 709 89 05
18, charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com
Tarja Valde-Brown, Norwegianin viestinnän edustaja Suomessa, puhelin 040
545 6163, tarja.valde-brown@eurofacts.fi

Norwegian perustettiin vuonna 1993, mutta halpalentoyhtiötoiminnan se
aloitti Boeing 737 -koneilla vuonna 2002. Siitä lähtien tavoitteemme on ollut
antaa asiakkaille mahdollisuus matkustaa viisaasti tarjoamalla heille
valinnanvaraa ja kohtuuhintaisia lentoja.
Norwegian on äänestetty Skytraxissä Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi
kuutena vuonna peräkkäin. Norwegian Reward -kanta-asiakasohjelma on
valittu yhdysvaltalaisessa Freddie Awardsissa Euroopan/Afrikan parhaaksi
lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmaksi neljänä vuonna peräkkäin. Norwegianin
tuotteet, palvelut ja innovaatiot ovat voittaneet yli 55 palkintoa vuodesta
2012 lähtien.
Vuonna 2019 Norwegian oli ensimmäinen lentoyhtiö, joka allekirjoitti YK:n
ilmasto-ohjelman. Sen mukaan yhtiö on sitoutunut tulemaan
ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.
Norwegian tarjoaa kohtuuhintaisia lentomatkoja ja erinomaista laatua
Pohjoismaissa sekä tärkeisiin Euroopan kohteisiin.
Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.
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