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Norwegian lanseeraa suorat lennot
Seattleen ja Denveriin Lontoon
Gatwickista – hyvät vaihtoyhteydet
Helsingistä

Norwegianin kansainvälinen kasvu jatkuu, kun yhtiö lanseeraa kaksi uutta
reittiä Atlantin yli. Norwegian aloittaa suorat lennot Seattleen ja Denveriin
Lontoon Gatwickin lentoasemalta.

– Olemme iloisia, että voimme tuoda matkustajille Atlantin molemmin puolin
lisää suoria reittejä mannerten välille, kun lanseeraamme uudet reitit



Lontoon ja Denverin samoin kuin Lontoon ja Seattlen välillä. Norwegianin
edullisilla laatutuotteilla Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä on suuri kysyntä.
Olemme iloisia voidessamme toivottaa yhä useammat matkustajat
tervetulleiksi lennoille uusilla Dreamliner-koneillamme, sanoo Norwegianin
kaupallinen johtaja Thomas Ramdahl.

Niiden neljän vuoden aikana, kun Norwegian on lentänyt mannertenvälisiä
lentoja, on lentojen käyttöaste ollut keskimäärin yli 90 prosenttia. Se
vahvistaa, että edullisia Euroopan ja Yhdysvaltojen samoin kuin Euroopan ja
Aasian välisiä lentoja kohtaan on suuri kiinnostus.

Helppo lentää Helsingistä
Uusille reiteille on hyvät yhteydet Norwegianin Helsingistä lähtevillä
lennoilla. Siten myös Suomesta lähteville matkustajille avautuu helppoja
uusia lentoyhteyksiä nyt avattaviin kohteisiin.

Norwegian tarjoaa myös useita muita kohteita Yhdysvalloissa. Niihin on hyvät
vaihtoyhteydet Helsingistä Lontoon lisäksi Tukholmasta, Kööpenhaminasta ja
Oslosta lennettävillä suorilla lennoilla. Norwegianin laaja reittiverkosto
Yhdysvalloissa sekä mahdollisuus yhdistää eri kohteita Norwegianin
yhdensuuntaisilla lipuilla antavat matkustajille mahdollisuuden kokea
yhdellä Yhdysvaltain matkallaan useampia kohteita.

London Gatwick – Seattle Tacoma International Airport:
Norwegian lentää kolme kertaa viikossa (maanantaisin, keskiviikkoisin,
perjantaisin ja sunnuntaisin) Lontoon ja Seattlen välillä 17. syyskuuta alkaen.

London Gatwick – Denver International Airport:
Norwegian lentää kaksi kertaa viikossa (tiistaisin ja lauantaisin) Lontoon ja
Denverin välillä 16. syyskuuta alkaen. Lokakuun 29. päivästä lähtien reitti
lennetään kolme kertaa viikossa (tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin).

Yhteystiedot medialle:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, viestintäpäällikkö, puhelin +46 709 890 518
Tarja Valde-Brown, median yhteyshenkilö Suomessa, puhelin 040 545 6163

Norwegian on kolmanneksi suurin halpalentoyhtiö Euroopassa ja
kuudenneksi suurin maailmassa. Yhtiö operoi noin 450 reittiä 150 kohteeseen



Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Thaimaassa, Yhdysvalloissa ja
Karibialla. Vuonna 2016 Norwegian kuljetti lähes 30 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 120
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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