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Norwegian aloittaa suorat lennot
Helsingin ja Agadirin välillä sekä lisää
kapasiteettia useisiin suosittuihin
kohteisiin

Norwegian aloittaa uuden suoran reitin Helsinki-Vantaan lentoaseman ja
Agadirin välillä. Tämän lisäksi yhtiö lisää lentoja useisiin kohteisiin
talvikaudella. Tämä merkitsee 42 prosentin lisäystä olemassa olevaan
kapasiteettiin Suomessa.



Norwegian jatkaa panostuksia reittiverkostonsa kehittämiseen Suomessa ja
aloittaa 30. marraskuuta suorat lennot Helsinki-Vantaan lentoasemalta
Agadiriin Marokossa. Marokon eteläosassa sijaitseva, valkokalkitusta
ilmeestään tunnettu rannikkokaupunki Agadir houkuttelee matkailijoita
miellyttävällä ilmastolla, monilla ravintoloilla ja edullisilla
ostosmahdollisuuksilla.

Norwegian lisää lähtöjä useisiin suosittuihin kohteisiin
Uuden Agadirin reitin lisäksi Norwegian lisää lähtöjen määrää talvikaudella
Helsinki-Vantaalta useisiin suosittuihin kohteisiin. Lisää lähtöjä saavat reitit
Malagaan, Marrakechiin, Lontooseen ja Krakovaan. Eniten kapasiteetti kasvaa
Malagan reitillä, jolla lähdöt lisääntyvät yhdeksästä viikoittaisesta lähdöstä
16 lähtöön viikossa.

– Olemme iloisia, että voimme jälleen lanseerata uuden reitin Helsingistä
samalla, kun lisäämme lähtöjä useisiin houkutteleviin kohteisiin tulevalla
talvikaudella. Olemme huomanneet, että Suomessa matkustajia kiinnostavat
joustavat ja edulliset lentolippumme. Lisäysten myötä matkustajilla on
aiempaakin enemmän valinnanmahdollisuuksia. Toivotammekin matkustajat
tervetulleiksi lennoillemme uusilla ja polttoainetehokkailla koneillamme,
sanoo Norwegianin kaupallinen johtaja Thomas Ramdahl.

Kaikkiaan uusi suora reitti ja lisälähdöt suosittuihin kohteisiin lisäävät
Norwegianin kapasiteettia 42 prosentilla Suomessa.

Uusi reitti
Helsinki-Vantaa (HEL) – Agadir (AGA) -reitti tullaan liikennöimään kerran
viikossa lauantaisin 3. marraskuuta 2018 alkaen. Liput ovat nyt myynnissä
osoitteessa: www.norwegian.com

Ympäristöystävällinen lentolaivasto
Norwegian ottaa jatkuvasti käyttöön uusia lentokoneita. Norwegianin
lentolaivaston keski-ikä on 3,6 vuotta ja se on yksi nuorimmista sekä
ympäristöystävällisimmistä maailmassa. Norwegianin laivastossa on tällä
hetkellä yli 150 lentokonetta. Vuonna 2018 Norwegian ottaa vastaan 25
uutta, suoraan tehtaalta tulevaa lentokonetta laivastoonsa.

http://www.norwegian.com


Lisätietoja:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, viestintäpäällikkö, puhelin +46 709 89 05 18
Tarja Valde-Brown, Norwegianin viestinnän edustaja Suomessa, puhelin 040
545 6163

Norwegian on maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö, joka kuljetti
vuonna 2017 yli 33 miljoonaan matkustajaa. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä yli
500 reittiä yli 150 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Thaimaassa, Singaporessa, Argentiinassa, Karibialla ja Yhdysvalloissa.
Norwegianin laivastossa on noin 150 lentokonetta, joiden keski-ikä on noin
3,6 vuotta. Yhtiön lentolaivasto on yksi maailman nuorimmista ja
”vihreimmistä”. The International Council on Clean Transportation (ICCT) on
nimennyt Norwegianin lentoyhtiöksi, joka lentää polttoainetehokkaimmin
Atlantin. Norwegian on valittu kolmena viime vuonna peräkkäin maailman
parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa SkyTrax
World Airline Awards -äänestyksessä ja viitenä viime vuonna peräkkäin
Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi. Yhtiön palveluksessa työskentelee
noin 9 000 henkilöä.

Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

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