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Norwegian lanserar två nya direktlinjer
från Helsingfors-Vanda:  Tel Aviv och
Gdansk

Norwegian fortsätter att utveckla linjenätet i Finland och lanserar nya
direktlinjer till Tel Aviv och Gdansk från Helsingfors-Vanda.

Senare i höst börjar Norwegian flyga direkt till Gdansk och Tel Aviv från
Helsingfors-Vanda. Gdansk är en av Polens äldsta städer och erbjuder ett rikt
kulturliv, vackra stränder och intressant historia. Tel Aviv är den näst största



staden i Israel och lockar med vacker sandstrand, rikt nöjes- och kulturliv
samt bra shopping.

Tidigare i år kommunicerade Norwegian två nya linjer till Krakow och Agadir
från Helsingfors-Vanda samt att bolaget utökar antalet avgångar till populära
destinationer under vinterhalvåret.

– Finland är en viktig marknad för oss och vi är glada över att lansera
ytterligare två nya linjer från Helsingfors och därmed ge finska resenärer ett
ännu större utbud. Det finns ett stort intresse bland resenärer i Finland för
våra flexibla och prisvärda biljetter och vi ser fram emot att välkomna
resenärer ombord våra nya och bränsleeffektiva flygplan, säger Thomas
Ramdahl, kommersiell direktör på Norwegian.

Om de nya linjerna till Gdansk och Tel Aviv
Helsingfors-Vanda (HEL) – Gdansk (GDN) kommer att trafikeras två gånger i
veckan, på måndagar och fredagar med start 29 oktober 2018.

Helsingfors-Vanda (HEL) – Tel Aviv (TLV) kommer att trafikeras en gång i
veckan, på lördagar, med start 3 november 2018. Biljetter finns nu till
försäljning på www.norwegian.com

Miljöanpassad flygplansflotta
Norwegian fasar löpande in nya flygplan och har med en genomsnittsålder på
3,7 år en av de yngsta och mest miljöanpassade flygplansflottorna i världen.
Idag består flottan av över 150 flygplan. Under 2018 får Norwegian 25
fabriksnya flygplan in i flottan.

Kontakt för media:
Norwegians kommunikationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson, tel: +46
709 89 05 18
Norwegians PR-representant i Finland, Tarja Valde-Brown, tel: 040 545 6163

Norwegian on maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö, joka kuljetti

http://www.norwegian.com


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. 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 9 000 henkilöä.

Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

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