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Norwegian ja TUI Nordic
miljoonasopimukseen

Norwegian ja TUI Nordic lisäävät yhteistyötään miljoonasopimuksella.
Norwegian lennättää matkanjärjestäjän asiakkaita useisiin Välimeren
suosikkikohteisiin kesällä 2011. Uusi sopimus on arvoltaan yli 300 miljoonaa
Norjan kruunua ja kattaa lähes 800 lentoa. Suomessa Norwegianin
sopimusyhteistyökumppani on Finnmatkat.

Jo aiemmin tänä vuonna Norwegian ja TUI Nordic sopivat talvikauden
2010/2011 lennoista Norjasta ja Ruotsista Gran Canarialle sekä Egyptiin. Nyt
sopimusta laajennetaan kesälle 2011.

– Meillä on erittäin hyvä vuoropuhelu TUI Nordicin kanssa ja olemme ylpeitä,
että he haluavat laajentaa yhteistyötä kanssamme. Tänä kesänä meillä on
myös mahdollisuus tarjota suomalaisille matkustajille uudenlainen
matkakokemus, sillä koneissamme on uusi, Boeing Dreamlinerin mallin
mukainen, matkustamisen mukavuutta lisäävä sisustus, sanoo Daniel
Skjeldam, Norwegianin kaupallinen johtaja.

– Olemme iloisia uudesta yhteistyöstä, jonka ansiosta voimme ensi kesänä
tarjota asiakkaillemme uusia ja mukavia lentoratkaisuja. Yhteistyön ansiosta
myös vältämme asiakashintojen korotukset, sanoo Finnmatkojen
toimitusjohtaja Peik Martin.

Kesäliikenteen sopimus kattaa yhteensä lähes 800 lentoa Suomesta,
Ruotsista ja Norjasta useisiin Välimeren kohteisiin Kreikassa, Italiassa,
Espanjassa, Tunisiassa ja Turkissa. Suomessa lennot lähtevät Helsingistä,
Ruotsissa lähtökenttänä toimii Tukholman Arlanda ja Norjassa Oslo-
Gardermoen, Oslo-Rygge, Bergen, Bodø, Haugesund, Molde, Stavanger ja
Trondheim.



Talviliikenteen sopimus on yli 130 miljoonan Norjan kruunun arvoinen ja se
kattaa yli 300 lentoa Egyptiin ja Kanariansaarille Ruotsista ja Norjasta.
Yhtiöiden välisen sopimuksen yhteissumma on noin 490 miljoonaa Norjan
kruunua ja sopimukset kattavat yhteensä 1100 lentoa. Norwegian lentää
uusilla ja moderneilla Boeing 737 - 800 koneilla.

Lisätietoja:
Daniel Skjeldam, kaupallinen johtaja, Norwegian, +47 907 42 073
Salla Salo, tiedottaja, Finnmatkat, + 358 303 60 302

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
261 reittiä 100 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä.
Vuonna 2010 Norwegian kuljetti lähes 13 miljoonaa matkustajaa. Sen
henkilöstömäärä on 2500 ja konekanta koostuu 59 lentokoneesta. Yhtiölle
toimitetaan vuosina 2008–2014 73 uutta Boeing 737-800W -konetta, minkä
jälkeen Norwegianin kalusto on kaupallisen lentoliikenteen uudenaikaisin,
tehokkain ja ympäristöystävällisin. Lisätietoja osoitteesta
www.norwegian.com
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