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Norwegian lanseeraa neljä uutta
transatlanttista reittiä

Norwegianin kansainvälinen kasvu jatkuu. Yhtiö lanseeraa uusia
mannertenvälisiä reittejä Lontoon Gatwickistä Chicagoon ja Austiniin sekä
Pariisista Bostoniin ja Oaklandiin. Norwegian lisää myös lähtöjen määrää
olemassa olevilla reiteillä Pariisin ja Los Angelesin sekä Pariisin ja New
Yorkin välillä.

Norwegian lanseeraa jälleen kaksi kohdetta Yhdysvalloissa – Chicagon ja
Austinin Lontoosta. Uusien reittien myötä Norwegian tarjoaa nyt lentoja 13
eurooppalaisesta kaupungista 15 kaupunkiin Yhdysvalloissa.



– Vuosi sitten aloitimme kaukoreitit Yhdysvaltoihin Pariisista. Kysyntä on
ollut suurta, ja koneet ovat olleet täynnä. Odotamme innolla, että voimme
antaa yhä useammille matkustajille mahdollisuuden lentää edullisesti uusien
Yhdysvalloissa olevien kohteiden ja Euroopan välillä, sanoo Norwegianin
konsernijohtaja Bjørn Kjos.

Tietoa uusista reiteistä
Lontoon Gatwickin lentoasema – Austin-Bergstromin kansainvälinen
lentoasema:
Kolme lähtöä viikossa maaliskuusta 2018 lähtien 
Lontoon Gatwickin lentoasema – Chicago O’Hare kansainvälinen lentoasema:
Neljä lähtöä viikossa maaliskuusta 2018 lähtien 
Pariisin Charles de Gaullen lentoasema – Boston Loganin kansainvälinen
lentoasema:
Neljä lähtöä viikossa toukokuusta 2018 lähtien 
Pariisin Charles de Gaullen lentoasema – Oaklandin kansainvälinen
lentoasema:
Neljä lähtöä viikossa huhtikuusta 2018 lähtien

Norwegian käynnisti kaukolentototoiminnan vuonna 2013 suorilla lennoilla
Tukholman ja New Yorkin sekä Oslon ja New Yorkin välillä. Norwegianin
mannertenväliset reitit ovat lisääntyneet sitä mukaa, kun yhtiö on
vastaanottanut uusia Boeing 787 Dreamlinereita. Yhtiön
kansainvälistymisstrategia on nyt toteutumassa.

Norwegian tarjoaa enemmän reittejä Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä kuin
mikään muu eurooppalainen lentoyhtiö
Vuonna 2014 Norwegian aloitti lennot Lontoon ja Yhdysvaltojen välillä ja
viime vuonna Pariisin ja Yhdysvaltojen välillä. Tänä vuonna yhtiö on
aloittanut lennot Barcelonan ja Yhdysvaltojen välillä. Aiemmin tänä vuonna
Norwegian lanseerasi uusia reittejä Lontoon ja Singaporen samoin kuin
Lontoon ja Buenos Airesin välillä. Norwegian tarjoaa tällä hetkellä enemmän
reittejä Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä kuin mikään muu eurooppalainen
lentoyhtiö.
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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
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).

Sekä vuonna 2015 että vuonna 2016 matkustajat valitsivat Norwegianin
maailman parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa
SkyTrax World Airline Awards -äänestyksessä. Lisäksi Norwegianin on valittu
viimeisenä neljänä 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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