
Norwegian 787 Dreamliner (Kuva: David Peacock)

2018-05-02 15:13 EEST

Norwegian lisää lähtöjä Bangkokiin ja
New Yorkiin

Ensi talvena on aiempaakin enemmän valinnanmahdollisuuksia lentää
Norwegianilla edullisesti Bangkokiin ja New Yorkiin. Lokakuun lopusta
lähtien Norwegian lisää lentoja Bangkokiin Tukholmasta, Oslosta ja
Kööpenhaminasta 14 lähtöön viikossa. Lentoja Lontoon Gatwickistä New
Yorkiin lisätään jopa kolmeen päivittäiseen lähtöön. Lennoille on hyvät
yhteydet myös Helsingistä lähtevillä lennoilla.

Thaimaa on yksi suomalaisten suosikkikohteista ja talvikaudella 2018–2019
Norwegian lisää lentoja Bangkokiin Tukholmasta, Kööpenhaminasta ja



Oslosta. Lennoille on hyvät vaihtoyhteydet Helsingistä lähtevillä
matkustajilla. Lisäys tarkoittaa, että 29. lokakuuta alkaen lähtöjen määrä
Tukholmasta nousee neljästä viiteen viikoittaiseen suoraan lentoon,
Kööpenhaminasta kahdesta neljään viikoittaiseen suoraan lentoon ja Oslosta
kolmesta viiteen viikoittaiseen suoraan lentoon. Kaikkiaan Bangkokin
lentojen määrä nousee 14 lähtöön viikossa, mikä on 56 prosentin lisäys
kapasiteettiin.

– Suorat lentomme Skandinavian ja Bangkokin välillä ovat erittäin suosittuja.
Jotta pystymme vastaamaan suureen kysyntään, olemme iloisia, että voimme
tarjota matkustajillemme aiempaakin useampia lähtöjä. Yhä useammat
varaavat lentonsa Premium-matkustamostamme, joka tarjoaa
kilpailukykyiseen hintaan lisämukavuutta lentomatkaan leveämmillä istumilla
ja hintaan sisältyvillä palveluilla, sanoo Norwegianin kaupallinen johtaja
Thomas Ramdahl.

Kolme päivittäistä lähtöä Lontoosta New Yorkiin

Norwegianin suorat lennot Lontoon Gatwickin (LGW) ja New Yorkin (JFK)
välillä ovat erittäin suosittuja. Siitä syystä yhtiö lisääkin lentoja kahdesta
kolmeen päivittäiseen lähtöön näiden kahden maailman metropolin välillä
kaikkina muina päivinä paitsi lauantaisin, jolloin lähtöjä on kaksi. Helsingistä
on erittäin hyvät yhteydet Norwegianin lennoilla Lontoon Gatwickiin.

Lisälähdöt Bangkokiin
Tulevalla talvikaudella, 29.10.2018–31.3.2019, lähtöjen määrä Bangkokiin
kasvaa 14 viikoittaiseen lähtöön.

Tukholma (ARN) – Bangkok (BKK)
Viisi lähtöä viikossa: tiistaisin, torstaisin, perjantaisin, lauantaisin ja
sunnuntaisin.

Kööpenhamina (CPH) – Bangkok (BKK)
Neljä viikoittaista lähtöä: keskiviikkoisin, torstaisin, perjantaisin ja
sunnuntaisin.

Oslo (OSL) – Bangkok (BKK)
Viisi viikoittaista lähtöä: maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin, lauantaisin ja
sunnuntaisin.



Liput ovat myynnissä osoitteessa http://www.norwegian.com/

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

Norwegian on maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö, joka kuljetti
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
3,6 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.

Yhteyshenkilöt
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