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Norwegianin ensimmäinen lento
Helsingistä ja Marrakechiin lähti matkaan

Norwegianin ensimmäinen suora lento Marrakechin ja Helsinki-Vantaan
lentoaseman välillä nousi ilmaan tänään. Suomesta lähtevillä matkustajilla
on tästä päivästä lähtien ensimmäistä kertaa mahdollisuus lentää suorilla
reittilennoilla tähän kiehtovaan kaupunkiin.

Kautta aikojen ensimmäinen Helsingin ja Marrakechin välinen suora
reittilento on nyt matkalla kohti Marrakechiä. Ensimmäistä lähtöä juhlistettiin
Helsinki-Vantaan lentoaseman lähtöportilla juhlallisuuksilla, joihin osallistui
ensilennolla lähteneitä iloisia Norwegianin matkustajia. Tästä päivästä



lähtien aurinkoa rakastavat matkustajat voivat lentää suorilla lennoilla
Marrakechiin Helsingistä.

Kulttuuriltaan ja historialtaan mielenkiintoinen Marrakech Marokossa on
vilkas kaupunki, joka tunnetaan lukuisista kahviloista, ravintoloista ja
markkinoista.

– Olemme huomanneet, että suomalaiset ovat entistä kiinnostuneempia
matkustamisesti. Siksi olemme iloisia, että Suomesta lähtevillä matkustajilla
on mahdollisuus tästä päivästä lähtien lentää suoraan Marrakechiin
Helsingistä. Samalla saadaan myös yksi suora reittilento lisää, sanoo
Norwegianin kaupallinen johtaja Thomas Ramdahl.

Uusi reitti

Helsingin (HEL) ja Marrakechin (RAK) välinen yhteys liikennöidään kerran
viikossa lauantaisin 4. marraskuuta alkaen.

Norwegianilla on yli 40 suoraa reittiä Helsingistä. Hyvillä vaihtoyhteyksillä
Skandinavian pääkaupunkien ja Lontoon Gatwickin kautta Suomesta lähtevät
matkustajat voivat lentää yli 150 Norwegianin kohteeseen Euroopassa,
Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa, Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa ja
Karibialla.

Norwegian on tällä hetkellä maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö,
jolla on yli 500 reittiä. Norwegianin lentolaivaston uusiminen jatkuu vuonna
2017, kun yhtiö vastaanottaa yhdeksän Boeing 787-9 Dreamlineria, 17
Boeing 737-800- ja kuusi Boeing 737 MAX -konetta. Norwegianin
lentokoneiden keski-ikä on 3,6 vuotta ja yhtiön lentolaivasto on yksi
nykyaikaisimmista ja ympäristöystävällisimmistä maailmassa.

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

Norwegian on maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö, jolla on noin 7
000 työntekijää. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä yli 500 reittiä yli 150 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa, Yhdysvalloissa ja



Karibialla. Norwegianin laivastossa on noin 130 lentokonetta, jotka
kuljettavat noin 30 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Norwegianilla on yksi
maailman nuorimmista lentolaivastoista, jonka keski-ikä on 3,6 vuotta.

Norwegian nimettiin vuonna 2015 lentoyhtiöksi, joka lentää
polttoainetehokkaimmin ja ympäristöystävällisimmin Atlantin yli: The
International Council on Clean Transportation (ICCT).

Vuosina 2015, 2016 ja 2017 matkustajat ovat valinneet Norwegianin
maailman parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa
SkyTrax World Airline Awards -äänestyksessä. Lisäksi Norwegianin on valittu
viimeisenä viitenä vuotena peräkkäin Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi
Sky Trax -äänestyksessä.

Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com

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