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Norwegian juhlii 10 miljoonan
matkustajan merkkipaalua Helsinki-
Vantaalla  – yhtiö lanseeraa kaksi uutta
reittiä Helsingistä

Kaikkiaan kymmenen miljoonaa matkustajaa on lentänyt Norwegianilla
Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta sen jälkeen, kun yhtiö aloitti lennot
Helsinki-Vantaalta vuonna 2010. Norwegianin toimitusjohtaja Bjørn Kjos
juhlisti tapahtumaa vierailemalla tänään Helsinki-Vantaalla ja julkistamalla
kaksi uutta reittiä, jotka ovat Amsterdam ja Pristina.

Kaikkiaan kymmenen miljoonaa matkustajaa on lentänyt Norwegianilla



Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta vuodesta 2010, jolloin yhtiö aloitti
lennot Helsinki-Vantaalta. Tämän päivän merkkipaalun kunniaksi
Norwegianin toimitusjohtaja Bjørn Kjos vieraili lentoasemalla ja lanseerasi
kaksi uutta suoraa reittiä, jotka ovat Amsterdam ja Pristina. Lennot
Alankomaiden ja Kosovon pääkaupunkeihin alkavat keväällä 2017.

Uusien kohteiden myötä Norwegianilla on lähes 40 suoraa reittiä Helsinki-
Vantaalta. Skandinavian pääkaupunkien kautta olevien hyvien yhteyksien
ansioista Suomesta lähtevät matkustajat voivat hyödyntää myös Norwegianin
140 kohteen reittiverkostoa Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Thaimaassa, Yhdysvalloissa ja Karibialla.

– Tänään saavuttamamme kymmenen miljoonan matkustajan merkkipaalu
Helsinki-Vantaalla osoittaa, että matkustajamme arvostavat edullisia hintoja
sekä uusia ja nykyaikaisia lentokoneita, joissa on korkea mukavuus. Olen
iloinen, että voin lisäksi julkistaa uudet kohteemme Amsterdamin ja Pristinan.
Molemmat kohteet tarjoavat runsaasti kulttuuria ja nähtävyyksiä, sanoo
Norwegianin toimitusjohtaja Bjørn Kjos.

Norwegianin toimitusjohtaja Bjørn Kjos yllätti tänään myös matkustajan
numero 10 000 000 Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Jenna Jokela saa kaksi
meno-paluulippua Premium-matkustamossa valitsemaansa Norwegianin
kaukokohteeseen.

Norwegian lanseerasi ensimmäiset lentonsa Helsinki-Vantaalta vuonna 2010.
Sen jälkeen yhtiö on kehittänyt reittiverkostoaan, joka kattaa tällä hetkellä 38
suoraa lentoa Eurooppaan ja Dubaihin Arabiemiirikunnissa. Vuonna 2011
Norwegian avasi oman tukikohdan Helsinki-Vantaalla. Norwegian lentää
myös kotimaan lentoja Suomessa Helsingin sekä Ivalon, Kittilän, Oulun ja
Rovaniemen välillä. Lisäksi Norwegian lentää Rovaniemen ja Lontoon
Gatwickin lentoaseman välillä samoin kuin Oulun ja Las Palmasin sekä
Teneriffan eteläisen lentoaseman välillä Kanariansaarilla.

– Onnittelemme lämpimästi Norwegiania kymmenen miljoonan matkustajan
merkkipaalun saavuttamisesta ja olemme erittäin iloisia Helsinki-Vantaan
uusista lentoyhteyksistä Amsterdamiin ja Pristinaan. Tuemme omalta
osaltamme reittivalikoiman kasvattamista, jotta matkustajillamme olisi hyvät
yhteydet maailman eri kolkkiin. Samanaikaisesti laajennamme Helsinki-
Vantaan lentoasemaa, jotta terminaalin seinät eivät olisi tulevaisuuden
kasvun edessä, sanoo Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.



Uudet reitit
Helsinki–Amsterdam-reitti lennetään kaksi kertaa viikossa torstaisin ja
sunnuntaisin 20. huhtikuuta 2017 alkaen. Avaushinta on alkaen 29
euroa/suunta. Helsinki–Pristina-reitti lennetään kerran viikossa torstaisin 22.
kesäkuuta 2017 alkaen. Avaushinta on alkaen 49 euroa/suunta. Liput uusille
reiteille ovat nyt myynnissä osoitteessa www.norwegian.com.

Norwegian on kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö maailmassa. Yhtiö operoi
450 reittiä. Norwegianilla on yksi maailman nykyaikaisimmista ja
ympäristöystävällisimmistä lentolaivastoista, jonka keski-ikä on 3,6 vuotta.
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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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