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Norwegian lanseeraa suorat lennot
Helsinki-Vantaan ja Tiranan välillä

Norwegian jatkaa reittiverkostonsa optimointia ja lanseeraa uuden suoran
reitin Albanian pääkaupungin Tiranan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman
välillä kesällä 2020.

Albania ja maan pääkaupunki houkuttelevat matkailijoita miellyttävällä
välimerellisellä ilmastolla, pitkällä rantaviivalla, kristallinkirkkailla vesillä ja
kauniilla vuorilla. Albaniassa ja Tiranassa on monenlaista nähtävää ja
koettavaa niin kulttuurista, luonnosta, ravintoloista kuin ostoksista



kiinnostuneille matkailijoille.

– Olemme iloisia, että voimme tarjota jälleen houkuttelevan kohteen
suomalaisille matkustajille. Odotamme innolla, että voimme toivottaa
matkustajat tervetulleiksi lennoillemme polttoainetehokkailla
lentokoneillamme, sanoo Norwegianin Senior Vice President Commercial
Short Haul Magnus Maursund.

Tiranan reitti mukaan lukien Norwegian tarjoaa lähes 40 suoraa reittiä
Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Norwegianilla on erinomaiset yhteyden
myös Helsinki-Vantaan ja Lontoon Gatwickin välillä, mikä mahdollistaa
Helsingistä lähteville matkustajille pääsyn vieläkin laajempaan
reittivalikoimaan useisiin kaukokohteisiin Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, kuten
New York, San Francisco, Austin, Boston, Miami, Denver, Chicago, Orlando,
Rio de Janeiro ja Buenos Aires.

Uusi reitti
Helsinki-Vantaan (HEL) ja Tiranan (TIA) välinen reitti lennetään kerran
viikossa keskiviikkoisin 3. kesäkuuta–5. elokuuta mahdollisuudella, että reitti
jatkuu myös tästä eteenpäin.

Lisätietoja:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, viestintäpäällikkö,
charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com
Tarja Valde-Brown, Norwegianin viestinnän edustaja Suomessa, tarja.valde-
brown@norwegian.com

Norwegian on maailman viidenneksi suurin halpalentoyhtiö, jolla oli yli 37
miljoonaa matkustajaa vuonna 2018. Norwegian liikennöi tällä hetkellä yli
500 reittiä yli 150 kohteessa Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Aasiassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Etelä-Amerikassa. Norwegianin
laivastossa on noin 170 lentokonetta. Yhtiön lentolaivaston keski-ikä on 3,8
vuotta, mikä tekee siitä yhden nykyaikaisimmista ja
polttoainetehokkaimmista lentolaivastoista maailmassa. The International
Council on Clean Transportation (ICCT) on nimennyt Norwegianin jo toisen
kerran polttoainetehokkaimmaksi ja ympäristöystävällisimmäksi lentoyhtiöksi
Atlantin ylittävillä lennoilla.
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Viitenä viime vuonna matkustajat ovat äänestäneet Norwegianin maailman
parhaaksi halpalentoyhtiöksi kaukolennoilla arvostetussa SkyTrax World
Airline Awardsissa. Tämän lisäksi SkyTrax on valinnut Norwegianin Euroopan
parhaaksi halpalentoyhtiöksi jo kuutena vuonna peräkkäin.

Norwegianilla on noin 11 000 työntekijää.

Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

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