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Norwegian avaa uuden reitin Helsingistä
Krakovaan ja lisää jälleen lähtöjä
suosittuihin kohteisiin Etelä-Euroopassa

Norwegian jatkaa panostuksiaan Suomessa vuonna 2018. Maaliskuun lopusta
lähtien suomalaiset matkustajat voivat matkustaa suoraan Helsinki-Vantaalta
kauniiseen Krakovan kaupunkiin Puolassa. Tämän lisäksi Norwegian lisää
lähtöjä Malagaan, Alicanteen ja Rodokselle.

Sen lisäksi, että Norwegian aloittaa suorat lennot Helsingistä Krakovaan,



yhtiö lisää jälleen lähtöjen määrää useisiin kohteisiin Euroopassa. Norwegian
on jo aiemmin kertonut, että yhtiö lisää kapasiteettiaan Helsingistä useisiin
houkutteleviin kohteisiin kesäkaudella 2018. Nyt yhtiö lisää lähtöjä myös
Malagaan, Alicanteen ja Rodokselle.

– On hienoa, että voimme lanseerata jälleen uuden suoran reitin Helsinki-
Vantaan lentoasemalta. Uskon, että suomalaiset matkustajat ovat hyvin
kiinnostuneita matkustamaan kauniiseen ja historialliseen Krakovaan. Tämän
lisäksi lisäämme lähtöjä useisiin suosittuihin kohteisiin Euroopassa. Siten
voimme tarjota asiakkaillemme Suomessa aiempaakin laajemman tarjooman
ja lisää valinnanmahdollisuuksia houkuttelevilla hinnoilla, sanoo
Norwegianin kaupallinen johtaja Thomas Ramdahl.

Krakova on Puolan toiseksi suurin kaupunki. Se tunnetaan kauniista
arkkitehtuuristaan. Krakovan hyvin säilynyt keskiaikainen vanhakaupunki
mukulakivikatuineen, joita ympäröivät kauniit rakennukset, on Unescon
maailmanperintöluettelossa.

Uusi reitti Helsinki-Vantaan ja Krakovan välillä liikennöidään kaksi kertaa
viikossa maanantaisin ja perjantaisin 26.3. alkaen.

Kapasiteetin kasvu lisää Malagan, Alicanten ja Rodoksen reittien lähtöjä
Helsinki-Vantaan lentoasemalta parhaimmillaan 12 viikoittaiseen lähtöön.

Liput lennoille ovat nyt myynnissä osoitteessa: http://www.norwegian.com/

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

Norwegian on maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö, jolla on noin 7
000 työntekijää. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä yli 500 reittiä yli 150 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa, Yhdysvalloissa ja
Karibialla. Norwegianin laivastossa on noin 130 lentokonetta, jotka
kuljettavat noin 30 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Norwegianilla on yksi

http://www.norwegian.com/


maailman nuorimmista lentolaivastoista, jonka keski-ikä on 3,6 vuotta.

Norwegian nimettiin vuonna 2015 lentoyhtiöksi, joka lentää
polttoainetehokkaimmin ja ympäristöystävällisimmin Atlantin yli: The
International Council on Clean Transportation (ICCT).

Vuosina 2015, 2016 ja 2017 matkustajat ovat valinneet Norwegianin
maailman parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa
SkyTrax World Airline Awards -äänestyksessä. Lisäksi Norwegianin on valittu
viimeisenä viitenä vuotena peräkkäin Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi
Sky Trax -äänestyksessä.

Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com

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