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Norwegian lanseeraa uuden suoran reitin
Helsingin ja Marrakechin välillä

Norwegianin kansainvälinen kasvu jatkuu ja yhtiö avaa uusia reittejä ja lisää
lähtöjä suosittuihin kohteisiin. Marraskuun alusta lähtien Norwegian aloittaa
suorat lennot Helsingistä Marrakechiin Marokossa.

Marraskuun ensimmäisestä päivästä alkaen aurinkoa rakastavat matkustajat
voivat lentää suoraan Helsinki-Vantaan lentoasemalta Marrakechiin.
Marokossa sijaitseva Marrakech on elävä kaupunki, joka on täynnä kulttuuria
ja historiaa. Se on tunnettu myös monista kahviloistaan, ravintoloistaan ja



markkinoistaan.

– Suomalaiset matkustajat ovat erittäin kiinnostuneita matkustamaan
lämpimämmille leveysasteille. Olemme siksi iloisia, että voimme tarjota
jälleen uuden kohteen suorilla lennoilla Helsingistä ja siten myös lisää
valinnanmahdollisuuksia. Toivotamme matkustajat tervetulleiksi
lennoillemme uuteen kohteeseemme Marrakechiin nykyaikaisilla, mukavilla
ja entistäkin ympäristöystävällisemmillä lentokoneillamme, sanoo
Norwegianin kaupallinen johtaja Thomas Ramdahl.

Uusi reitti
Helsingin (HEL) ja Marrakechin (RAK) välinen yhteys liikennöidään kerran
viikossa lauantaisin tämän vuoden marraskuun ensimmäisestä päivästä
lukien. Yhdensuuntaisen lennon hinta on alkaen 79 euroa.

Norwegian tarjoaa yli 40 suoraa reittiä Helsingistä. Hyvillä vaihtoyhteyksillä
Skandinavian ja Lontoon Gatwickin kautta Suomesta lähtevillä matkustajilla
on valittavanaan yli 150 kohdetta Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Aasiassa, Yhdysvalloissa ja Karibialla.

Norwegian on tällä hetkellä maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö,
joka tarjoaa yli 500 reittiä. Norwegianin lentolaivaston uusiminen jatkuu
vuonna 2017 yhdeksän Boeing 787-9 Dreamlinerin, 17 Boeing 737-800:n ja
kuuden Boeing 737 MAXin toimituksilla. Norwegianin lentolaivaston keski-ikä
on 3,6 vuotta, ja se on yksi nykyaikaisimmista ja ympäristöystävällisimmistä
maailmassa.

Lisätietoja:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, Norwegianin viestintäpäällikkö, puhelin +46
709 89 05 18
Tarja Valde-Brown, median yhteyshenkilö Suomessa, puhelin 040 545 6163

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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