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Norwegian tarjoaa lisää kansainvälisiä
reittejä Helsingistä

Lentoyhtiö Norwegian ilmoittaa lanseeraavansa kaksi uutta kansainvälistä
reittiä suoraan Helsinki-Vantaan lentokentältä. Lennot uusiin kohteisiin, Gran
Canarialle ja Teneriffalle, aloitetaan lokakuussa.

Euroopan kolmanneksi suurin low-cost-lentoyhtiö, Norwegian, jatkaa
kasvuaan Suomessa avaamalla kaksi uutta kansainvälistä reittiä suoraan
Helsinki-Vantaan lentokentältä. Tänä talvena suomalaiset matkailijat
pääsevät nauttimaan mahtavista hiekkadyyneistä, aurinkoisista huvipuistoista
ja loistavista vesiurheilumahdollisuuksista kahdella Kanarian saarten
suosituimmalla saarella.

- Meidät on otettu erittäin hyvin vastaan Suomen markkinoilla ja
ensimmäisten kolmen kuukauden aikana yli 230 000 henkilöä on
matkustanut kolmellatoista reitillämme. Suhtaudumme vakavasti
läsnäoloomme Suomessa ja suunnittelemme reittiverkostomme
laajentamista. Emme ole vain onnistuneet laskemaan lippujen hintoja vaan
myös houkuttelemaan uusia lentoasiakkaita, jotka eivät aiemmin pitäneet
lentämistä edes matkustusvaihtoehtona, sanoo Norwegianin toimistusjohtaja
Björn Kjos.

Helsingin Top5 kohteet
Norwegianin suosituimmat kohteet suomalaisten keskuudessa ovat tähän
mennessä olleet: Rooma, Malaga, Barcelona, Nizza ja Kreeta.

Lokakuun 31. alkaen Gran Canarialle lennetään Helsingistä kolme
viikoittaista lentoa, jotka lähtevät maanantaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin.
Suorat lennot Teneriffalle lähtevät 30. lokakuuta alkaen tiistaisin ja
sunnuntaisin. Lipunmyynti aloitetaan 23. kesäkuuta klo 13.00. Hinnat ovat
alkaen 79 euroa suunta ja sisältävät verot ja kulut.



SKY ja WiFi
Tiistaina 21. kesäkuuta Norwegian laajensi voimassa olevaa sopimustaan
Boeingin kanssa 15 uudella Boeing 737-800 –koneella. Sopimus kattaa nyt
yhteensä 78 lentokonetta, jotka toimitetaan vuoteen 2018 mennessä.
Kaikissa uusissa lentokoneissa on Boeing SKY –sisustus sekä langaton
verkkoyhteys. Helmikuussa Norwegianista tuli ensimmäinen eurooppalainen
lentoyhtiö, joka tarjoaa langattoman verkkoyhteyden kaikilla lyhyen matkan
lennoillaan. Norwegian tarjoaa Boeing SKY –sisustuksen ja lengattoman
verkkoyhteyden jo noin 20 prosentilla lennoistaan.
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Norwegian Air Shuttle ASA, jota markkinoidaan tuotemerkillä "Norwegian", on
Norjan pörssissä noteerattu low-cost lentoyhtiö. Se on Skandinavian toiseksi
suurin lentoyhtiö ja Euroopan neljänneksi suurin low-cost lentoyhtiö.
Alhaisilla hinnoillaan ja asiakasystävällisillä ratkaisuillaan Norwegian on
kasvattanut matkustajamääriään voimakkaasti viime vuosina. Se tarjoaa noin
261 reittiä 100 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä.
Vuonna 2010 Norwegian kuljetti lähes 13 miljoonaa matkustajaa. Sen
henkilöstömäärä on 2500 ja konekanta koostuu 59 lentokoneesta. Yhtiölle
toimitetaan vuosina 2008–2014 73 uutta Boeing 737-800W -konetta, minkä
jälkeen Norwegianin kalusto on kaupallisen lentoliikenteen uudenaikaisin,
tehokkain ja ympäristöystävällisin. Lisätietoja osoitteesta
www.norwegian.com

Yhteyshenkilöt

Press office – vain median yhteydenotot
Lehdistökontakti
+47 815 11 816
Asiakaspalvelu +358 (0) 9231 01 600

http://www.norwegian.com

