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Norwegian lentää Kittilään jouluna ja
hiihtolomaviikoilla

Norwegian lisää joulun ja uudenvuoden välillä sekä helmikuun lopun
hiihtolomaviikoilla lentoja Lappiin, kun yhtiö lentää useita lentoja myös
Helsingin ja Kittilän välillä.

Norwegian tarjoaa läpi talven yhteydet Helsingin ja Rovaniemen välillä.
Talven kiireisimpien viikkojen aikana, loppuvuoden viikoilla 51 ja 52 sekä
etelän hiihtolomalaisia palvelevilla viikoilla 7 ja 8, yhtiöllä on myös useita
lentoja Helsingin ja Kittilän välillä.

– Lennot Kittilään palvelevat erityisesti kotimaassa matkaavia joulun ja



hiihtoloman viettäjiä, mutta tarjoavat myös erinomaisen mahdollisuuden
muualta Euroopasta Suomeen saapuville matkailijoille jatkaa matkaansa
Lappiin, kertoo Norwegianin Pohjoismaiden viestintäjohtaja Andreas
Hjørnholm.

Ympäri vuoden lennettävä Helsingin ja Rovaniemen välinen reitti on erityisen
suosittu talviurheilulajien harrastajille. Rovaniemeltä on helppo jatkaa
matkaa moniin Lapin hiihtokeskuksiin. Kittilän lennot tarjoavat hyvän lisän
kiireisimpien talvikuukausien aikana erityisesti Lapin länsiosan
hiihtokeskuksiin suuntaaville.

Kotimaan kohteiden lisäksi Norwegian lentää talvikuukausina Helsingistä
suosituimpiin kohteisiin Espanjassa ja Pohjoismaissa sekä Lontoon
Gatwickiin. Maaliskuun lopussa voimaan tulevasta kesäaikataulusta
Norwegian on tähän mennessä julkistanut 18 kohdetta suorilla lennoilla
Helsingistä eri puolille Eurooppaa reittiverkostossaan, jossa on kaikkiaan 239
reittiä tulevalla kesäkaudella 2023.

Norwegian perustettiin vuonna 1993, mutta halpalentoyhtiötoiminnan se
aloitti Boeing 737 -kalustolla vuonna 2002. Niistä päivistä lähtien meidän
missiomme on ollut tarjota kohtuuhintaisia matkoja kaikille ja mahdollistaa
viisaat valinnat, eli hyvän rahanvastineen sekä runsaan valinnanvaran.
Norwegian operoi lyhyen matkan reittejä Pohjoismaissa sekä tärkeimpiin
Euroopan kohteisiin – tarjoten erinomaista laatua kohtuuhinnoilla.

Vuonna 2019 Norwegian oli ensimmäinen lentoyhtiö, joka allekirjoitti YK:n
ilmasto-ohjelman, ja yhtiö sitoutui siten tulemaan ilmastoneutraaliksi
vuoteen 2050 mennessä.

Skytrax on valinnut Norwegianin Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi
kuutena vuonna peräkkäin. Lisäksi yhtiön kanta-asiakasohjelma, Norwegian
Reward, on valittu Freddie Awardsissa parhaaksi kanta-asiakasohjelmaksi
Euroopassa/Afrikassa neljänä vuotena peräkkäin. Norwegianin tuotteet,
palvelut ja innovaatiot ovat voittaneet yli 55 palkintoa vuodesta 2012
lähtien.
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Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.
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