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Norwegian aloittaa lipunmyynnin New
Yorkiin ja Bangkokiin

Norwegian on aloittanut lipunmyynnin pitkän matkan lennoilleen Oslosta ja
Tukholmasta New Yorkiin ja Bangkokiin. Yhtiön ensimmäinen kaukolento
lähtee Oslosta New Yorkiin 30.5.2013. Ensimmäinen Oslon ja Bangkokin
välinen lento lähtee puolestaan 1.6.2013.

– Tämä on Norwegianille merkittävä virstanpylväs ja olen erittäin iloinen,
että asiakkaamme voivat nyt varata lippuja yhtiön lennoille New Yorkiin ja
Bangkokiin. Tarjoamme matkustajillemme lennon uudella Boeing 787
Dreamliner -koneella ja kyseessä on tämän hetken uusinta teknologiaa
edustava tuotannossa oleva pitkän matkan kone, sanoo Norwegianin



toimitusjohtaja Bjørn Kjos.

– Valinnan vapaus on tärkeä osa Norwegianin liiketoimintafilosofiaa, myös
mannerten välisillä reiteillä. Pidemmillä lennoilla matkustajat arvostavat
myös "pientä ekstraa", ja tämän takia tarjoamme halukkaille myös
matkavaihtoehdon jolla on suuremmat istuimet, enemmän jalkatilaa, kolmen
ruokalajin ateria juomineen sekä matkatavara-check-in, Kjos jatkaa.

Lähtöjä Bangkokiin ja New Yorkiin on sekä Oslosta että Tukholmasta ja
Norwegianin lennoilla pääsee pohjoisesta molempiin kaupunkeihin kuutena
päivänä viikossa.

Kahdeksan 787 Dreamlineria tilauksessa tähän mennessä

Norwegianin ensimmäinen 787 Dreamliner toimitetaan huhtikuussa 2013.
Toinen Dreamliner otetaan käyttöön kesäkuussa ja kolmas lokakuussa.
Norwegianille on tulossa myös neljä lisäkonetta vuonna 2014 ja yksi vuoden
2015 aikana.

Oslosta New Yorkiin kolmesti viikossa

Välillä 30.5.–24.6., Norwegian lentää Oslon Gardermoenin (OSL) kentältä
New Yorkiin (JFK) kaksi kertaa viikossa, torstaisin sekä sunnuntaisin. 25.6.
alkaen viikoittaisia lentoja on kolme: tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin.
Lähtö Oslosta tapahtuu kello 17.30 ja lento saapuu New Yorkiin 19.30
paikallista aikaa. Lähtö New Yorkista on kello 21.00 ja lento on Oslossa
seuraavana päivänä kello 10.20.

Oslosta Bangkokiin kolme kertaa viikossa

23.6. alkaen Norwegian lentää joka viikko keskiviikkoisin ja lauantaisin
Oslosta (OSL) Bangkokiin (BKK). Keskiviikkoisin lento lähtee Oslosta kello
9.00 ja saapuu Bangkokiin seuraavana päivänä kello 00.30 paikallista aikaa.
Lauantaisin lähtö on kello 14.30 ja saapuminen Bangkokiin 6.00 seuraavana
aamuna. 25.6. alkaen viikoittaisia lentoja on kolmesti, maanantaisin,
keskiviikkoisin ja lauantaisin. Lähtöaika Oslosta on kello 14.30 ja saapuminen
Bangkokiin kello 6.00 seuraavana aamuna.

Tukholmasta New Yorkiin kolmesti viikossa



Välillä 31.5.–25.6., Norwegian lentää joka viikon maanantaina ja perjantaina
Tukholman Arlandasta (ARN) New Yorkiin (JFK). Lento lähtee Arlandasta kello
17.05 ja laskeutuu New Yorkiin kello 19.30 paikallista aikaa. Paluulento New
Yorkista lähtee kello 21.00 ja saapuu Arlandaan kello 10.45 seuraavana
päivänä. 26.6. lähtien lentoja on kolme viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin
ja perjantaisin.

Tukholmasta Bangkokiin kolmesti viikossa

20.6. alkaen Norwegian lentää joka viikko tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin
Tukholman Arlandasta (ARN) Bangkokiin (BKK). Lento lähtee Arlandasta kello
14.50 ja laskeutuu Bangkokiin kello 6.00 seuraavana aamuna paikallista
aikaa. Paluulento lähtee Bangkokista kello 7.30 ja saapuu Arlandaan kello
13.45.
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Lisätietoja Norwegianin pitkän matkan lennoista ja Boeing 787
Dreamlineristä tästä
linkistä:http://www.norwegian.no/longdistancerevolution/ ja liitteenä
olevasta pdf-esityksestä.

Norwegian Air Shuttle ASA, jota markkinoidaan tuotemerkillä "Norwegian", on
Norjan pörssissä noteerattu low-cost lentoyhtiö. Se on Skandinavian toiseksi
suurin lentoyhtiö ja Euroopan neljänneksi suurin low-cost lentoyhtiö.
Alhaisilla hinnoillaan ja asiakasystävällisillä ratkaisuillaan Norwegian on
kasvattanut matkustajamääriään voimakkaasti viime vuosina. Se tarjoaa noin
296 reittiä 114 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä.
Vuonna 2011 Norwegian kuljetti lähes 16 miljoonaa matkustajaa. Sen
henkilöstömäärä on 2500 ja konekanta koostuu 64 lentokoneesta.
Norweginilla on 277 sovittua toimitusta uusista Boeing 737-800 MAX ja
Airbus A320neo koneista, jotka toimitetaan sille lähivuosina. Tämän jälkeen
Norwegianin kalusto on kaupallisen lentoliikenteen uudenaikaisin, tehokkain
ja ympäristöystävällisin. Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com.  
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