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Norwegian lanseeraa suorat lennot
Helsingistä Pisaan ja Tivatiin

Norwegian jatkaa panostuksiaan Suomeen uusilla reiteillä. Norwegian
lanseeraa kaksi uutta suoraa reittiä Helsinki-Vantaan lentoasemalta: Pisa
Italiassa ja Tivat Montenegrossa.

Norwegian aloittaa huhtikuussa 2019 lentää suorilla lennoilla Helsinki-
Vantaan lentoasemalta Pisaan ja Tivatiin. Uusien reittien myötä Norwegian
tarjoaa lähes 40 kansainvälistä suoraan reittiä ja neljä kotimaan reittiä
Helsinki-Vantaalta.



Norwegian on kasvattanut voimakkaasti kapasiteettiaan Helsinki-Vantaalla
sekä lisäämällä lähtöjä olemassa olevilla reiteillä että avaamalla uusia
reittejä. Tähän mennessä tänä vuonna Norwegian on avannut uudet reitit
Helsingistä Krakovaan, Agadiriin, Tel Aviviin ja Gdanskiin.

– Suomalaiset matkustajat ovat erittäin kiinnostuneita matkustamaan
Norwegianilla. Olemme iloisia, että he arvostavat joustavia ja edullisia
lippujamme. Siksi meille onkin suuri ilo lanseerata jälleen kaksi uutta reittiä.
Uusien Pisan ja Tivatin reittien myötä Suomesta lähtevillä matkustajilla on
entistäkin suurempi valikoima. Toivotamme matkustajat tervetulleiksi
lennoillemme uusilla, mukavilla ja polttoainetehokkailla lentokoneillamme,
sanoo Norwegianin EVP Commercial Thomas Ramdahl.

Tivat on kaunis kaupunki Kotorinlahden rannalla eteläisessä Montenegrossa.
Tivat tarjoaa miellyttävän Välimeren ilmaston, monia hienoja rantoja, joissa
on kristallinkirkas turkoosi vesi sekä kaunista arkkitehtuuria.

Pisa on yliopistokaupunki Toscanassa Länsi-Italiassa. Kaupunki tunnetaan
parhaiten kaltevasta tornistaan, mutta se tarjoaa myös muita nähtävyyksiä
kuten katedraalin, Camposanton keskiaikaisen hautausmaan ja kastekappelin.
Pisa on myös hyvä kohde, jos haluaa tutustua Toscanaan ja sen muihin
kauniisiin kaupunkeihin kuten Firenzeen, Siennaan ja Luccaan.

Uudet reitit Pisaan ja Tivatiin
Helsinki-Vantaa (HEL) – Pisa (PSA) liikennöidään kerran viikossa lauantaisin
6. huhtikuuta 2019 alkaen.

Helsinki-Vantaa (HEL) – Tivat (TIV) liikennöidään kerran viikossa tiistaisin 16.
huhtikuuta 2019 alkaen.

Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa: www.norwegian.com.
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Norwegian on maailman viidenneksi 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 ylitävillä lennoilla. 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 9 500 henkilöä.

Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.
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