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Norwegian lanseeraa kaksi uutta suoraa
reittiä Helsinki-Vantaalta: Tel Aviv ja
Gdansk

Norwegian jatkaa reittiverkostonsa kehittämistä Suomessa ja lanseeraa uudet
suorat reittilennot Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tel Aviviin ja Gdanskiin.

Norwegian aloittaa tulevana syksynä suorat lennot Helsinki-Vantaan
lentoasemalta Gdanskiin ja Tel Aviviin. Gdansk on yksi Puolan vanhimmista
kaupungeista, joka tarjoaa rikkaan kulttuurielämän, kauniita rantoja ja



mielenkiintoisen historian. Tel Aviv on Israelin toiseksi suurin kaupunki, joka
houkuttelee matkailijoita kauniilla hiekkarannoilla, vilkkaalla huvi- ja
kulttuuritarjonnalla sekä hyvillä ostosmahdollisuuksilla.

Norwegian on aiemmin tänä vuonna kertonut kahdesta uudesta suorasta
Helsinki-Vantaalta lennettävästä reitistä, uusista reiteistä Krakovaan ja
Agadiriin. Lisäksi yhtiö on ilmoittanut lisäävänsä lähtöjä talvikaudella useisiin
suosittuihin kohteisiin.

– Suomen markkinat ovat meille tärkeät ja olemme iloisia, että voimme
jälleen lanseerata kaksi uutta reittiä Helsingistä ja tarjota näin suomalaisille
matkustajille aiempaakin enemmän valinnanmahdollisuuksia. Suomessa on
suuri kiinnostus joustavia ja edullisia lentolippujamme kohtaan. Toivotamme
matkustajat tervetulleiksi lennoillemme uusilla ja polttoainetehokkailla
lentokoneillamme, sanoo Norwegianin kaupallinen johtaja Thomas Ramdahl.

Uudet reitit Gdanskiin ja Tel Aviviin
Helsinki-Vantaa (HEL) – Gdansk (GDN) liikennöidään kaksi kertaa viikossa
maanantaisin ja perjantaisin 29. lokakuuta 2018 alkaen.

Helsinki-Vantaa (HEL) – Tel Aviv (TLV) liikennöidään kerran viikossa
lauantaisin 3. marraskuuta 2018 alkaen.

Liput ovat nyt myynnissä Norwegianin verkkosivustolla: www.norwegian.com

Ympäristöystävällinen lentolaivasto
Norwegian ottaa jatkuvasti käyttöön uusia lentokoneita. Yhtiön
lentolaivaston keski-ikä on 3,7 vuotta ja se on yksi nuorimmista ja
ympäristöystävällisimmistä lentolaivastoista maailmassa. Tällä hetkellä
Norwegianin lentolaivastossa on yli 150 lentokonetta. Vuonna 2018
Norwegian vastaanottaa 25 täysin uutta lentokonetta laivastoonsa.

Lisätietoja:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, Norwegianin viestintäpäällikkö, puhelin +46
709 89 05 18

http://www.norwegian.com


Tarja Valde-Brown, Norwegianin viestinnän edustaja Suomessa, puhelin 040
545 616

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
3,7 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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