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Norwegian perustaa tukikohdan Italiaan

Norwegian jatkaa kansainvälistä kasvuaan ja perustaa yhtiön ensimmäisen
tukikohdan Italiaan. Rooman Fiumicinon lentokentän tukikohtaan tulee kaksi
lentokonetta ja se luo yli 60 työpaikkaa lentäjille ja
matkustamohenkilökunnalle.

Norwegian jatkaa kansainvälistä kasvuaan ja perustaa tukikohdan Italiaan.
Rooman Fiumicinon lentokentän uuden tukikohdan myötä yhtiön läsnäolo
Italiassa vahvistuu. Uusi tukikohta on yhtiön ensimmäinen tukikohta Italiassa
ja viidestoista tukikohta Euroopassa.

Kevään 2016 aikana Norwegian sijoittaa kaksi Boeing 737-800 -lentokonetta
Fiumicinoon, jotka tulevat esivaiheessa yhtiön Pohjois-Euroopan reiteille.

– Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme avata ensimmäisen
tukikohtamme Italiassa. Fiumicinon lentokentällä on tärkeä strateginen
merkitys jatkuvalle kasvullemme. Rooma on pohjoisen Euroopan portti
Italiaan, joten ei ole yllättävää, että Fiumicinon kautta kulkee kaksi
kolmasosaa matkustajistamme Italiassa. Tulevana kesäkautena tuomme
myyntiin lähes 500 000 lentopaikkaa Fiumicinoon, sanoo Norwegianin
toimitusjohtaja Björn Kjos.

– Tukikohdan avaaminen mahdollistaa yhteistyön vahvistamisen Rooman
alueen kanssa. Tämä hyödyttää paikallista taloutta, luo uusia työpaikkoja ja
lisää matkailijoiden määrää alueella. Vahvempi läsnäolo Roomassa on
ratkaisevaa asemallemme luotettavana ja mukavana vaihtoehtona Italian ja
pohjoisen Euroopan kohteiden välillä matkustaville matkustajille, jatkaa Kjos.

Norwegian lentää tällä hetkellä seitsemälle lentokentälle Italiassa (Rooma
Fiumicino, Catania, Milano Malpensa, Olbia, Palermo, Pisa ja Venetsia Marco



Polo), josta yhtiö operoi 24 Euroopan reittiä. Vuonna 2015 Norwegian kuljetti
Italian lennoillaan yli 800 000 matkustajaa.

– Toivotamme Norwegianin uuden tukikohdan tervetulleeksi Rooman
Fiumicinon lentokentälle. Tämä on tärkeä merkkipaalu lentokentälle. Se
parantaa Roomasta matkustavien tarjontaa, sanoo Fausto Palombelli,
Rooman Fiumicinon lentokentän kehittämisestä vastaava varatoimitusjohtaja
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Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian) on kolmanneksi suurin
halpalentoyhtiö Euroopassa ja seitsemänneksi suurin maailmassa. Yhtiö
operoi 439 reittiä 132 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Thaimaassa, Yhdysvalloissa ja Karibialla. Vuonna 2015 Norwegian kuljetti
lähes 26 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 100 lentokonetta, joiden keski-ikä on vajaa
neljä vuotta.

Norwegian on palkittu kolmena edeltävänä vuotena peräkkäin Euroopan
parhaana halpalentoyhtiönä arvostetulla SkyTrax World Airline Awards
-tunnustuksella. Viime vuonna Norwegian palkittiin myös 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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