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Norwegian firar att tio miljoner
passagerare har rest med bolaget via
Helsingfors – lanserar två nya linjer

Hela tio miljoner passagerare har flugit med Norwegian via Helsingfors-
Vanda sedan bolaget började trafikera flygplatsen 2010. För att fira detta
besöker Norwegians VD Bjørn Kjos Helsingfors-Vanda idag och lanserar
samtidigt två nya linjer: Amsterdam och Pristina.

Hela tio miljoner passagerare har flugit med Norwegian till och från
Helsingfors-Vanda flygplats sedan starten 2010. I samband med dagens
markering besöker Norwegians VD Bjørn Kjos flygplatsen och lanserar



Amsterdam och Pristina som två nya linjer från Helsingfors-Vanda. De båda
huvudstäderna i Holland respektive Kosovo kommer att börja trafikeras till
våren 2017.

Med de nya destinationerna erbjuder Norwegian närmare 40 linjer direkt från
Helsingfors. Med goda förbindelser via Skandinavien har finska resenärer
tillgång till 140 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Thailand,
USA och Karibien.

– Att vi idag når tio miljoner passagerare här i Helsingfors är en milstolpe
och visar att våra passagerare uppskattar våra nya, moderna flygplan med
hög komfort till låga priser. Det är glädjande att i samband med markeringen
även kunna lansera de nya destinationerna Amsterdam och Pristina som båda
har ett rikt utbud av kultur och sevärdheter, säger Norwegians VD Bjørn Kjos.

Norwegians VD Bjørn Kjos överraskade idag passagerare nummer 10 000 000
på Helsingfors flygplats. Jenna Jokela får två tur- och returbiljetter i
Premiumkabin till valfri långlinjedestination.

– Våra varmaste gratulationer till att Norwegian idag firar tio miljoner
passagerare på Helsingfors-Vanda. Att Bjørn Kjos är här och att vi dessutom
får två nya linjer till Amsterdam och Pristina, är något vi är väldigt glada över.
Vi kommer göra vad vi kan för att Norwegians linjer ska utvecklas så bra som
möjligt och att våra kunder ska ha goda förbindelser ut i världen, säger
Finavias VD Kari Savolainen.

Norwegian lanserade de första flygningarna till och från Helsingfors 2010
och har sedan dess utvecklat linjenätet till att omfatta 38 direktflyg till
destinationer i Europa och till Dubai i Förenade Arabemiraten. År 2011
öppnade Norwegian en bas på flygplatsen. Norwegian flyger även inrikes
mellan Helsingfors och Ivalo, Kittilä, Uleåborg (Oulu) och Rovaniemi.
Dessutom flyger Norwegian mellan Rovaniemi och London Gatwick samt
mellan Uleåborg (Oulu) och Las Palmas och södra Teneriffa på Kanarieöarna.

Om de nya linjerna
Helsingfors – Amsterdam kommer att trafikeras två gånger i veckan, på
torsdagar och söndagar med start 20 april 2017. Introduktionspris från 29
euro per enkel resa.



Helsingfors – Pristina kommer att trafikeras en gång i veckan, på torsdagar
med start 22 juni 2017. Introduktionspris från 49 euro per enkel resa. Biljetter
finns nu till försäljning på Norwegians hemsida.

Norwegian är idag det sjätte största lågprisbolaget i världen som erbjuder
närmare 450 linjer. Med en genomsnittsålder på 3,6 år har Norwegian en av
de mest moderna och miljöanpassade flygplansflottorna i världen.

För mer information:
Norwegians informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson, tel: 0709 89
05 18

Norwegian on kolmanneksi suurin halpalentoyhtiö Euroopassa ja
kuudenneksi suurin maailmassa. Yhtiö operoi noin 450 reittiä 138 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Thaimaassa, Yhdysvalloissa ja
Karibialla. Vuonna 2015 Norwegian kuljetti lähes 26 miljoonaa matkustajaa.
Yhtiö on noteerattu Oslon pörssissä vuodesta 2003 lähtien ja se työllistää
noin 6 000 henkilöä. Norwegian ottaa jatkuvasti käyttöön uusia ja aiempaa
ympäristöystävällisempiä koneita. Norwegianin laivastossa on noin 100
lentokonetta, joiden keski-ikä on 3,6 vuotta.

Norwegian on palkittu arvostetulla SkyTrax World Airline Awards
-tunnustuksella viimeisenä neljänä vuotena peräkkäin Euroopan parhaana
halpalentoyhtiönä ja viimeisenä kahtena vuotena peräkkäin maailman
parhaana kaukolentoja lentävänä halpalentoyhtiönä. Skytrax World Airline
Awards on arvostetuin ja tunnustetuin ilmailualan kunnianosoitus, jossa
matkustajat arvioivat yli 200 lentoyhtiötä ympäri maailmaa. Vuonna 2015
The International Council on Clean Transportation (ICCT) arvioi Norwegianin
polttoainetehokkaimmaksi ja ympäristöystävällisimmäksi lentoyhtiöksi
Atlantin ylittävillä lennoilla. Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com.
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