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Norwegianin Helsinki - Las Palmas
-reitistä tulee ympärivuotinen

Norwegian jatkaa panostuksiaan Suomessa vuonna 2018. Huhtikuusta lähtien
aurinkoa rakastavat matkustajat voivat lentää suositulle Gran Canarian
saarelle ympäri vuoden Norwegianin suorilla lennoilla Helsinki-Vantaan
lentoasemalta.

Norwegian on kertonut aiemmin lisäävänsä kesällä 2018 lentoja Helsinki-
Vantaan lentoasemalta 15 prosentilla suosittuihin kohteisiin Kreikassa,
Italiassa, Kroatiassa, Kosovossa ja Bulgariassa. Nyt yhtiö julkistaa lisää
laajennuksia. Huhtikuun 8. päivästä lähtien Norwegian alkaa lentää vuoden



ympäri Helsinki-Vantaan lentoasemalta Las Palmasiin. Aiemmin vain
talvikaudella operoidusta reitistä tulee siten ympärivuotinen.

– Suomalaiset matkustajat ovat erityisen kiinnostuneita matkustamaan
Espanjaan kaikkina vuodenaikoina ja siksi olemme iloisia, että voimme tarjota
suoria lentoja suositulle Gran Canarian saarelle vuoden ympäri hyvään
hintaan uusilla ja nykyaikaisilla lentokoneilla. Toivotamme yhä useammat
matkustajat tervetulleiksi lennoillemme Suomesta, sanoo Norwegianin
kaupallinen johtaja Thomas Ramdahl.

Vuonna 2018 Norwegian vastaanottaa laivastoonsa 25 uutta lentokonetta,
mikä mahdollistaa lisää uusia reittejä ja enemmän lähtöjä suosittuihin
kohteisiin.

Helsinki-Vantaan ja Las Palmasin välinen yhteys lennetään ympäri vuoden
kerran viikossa sunnuntaisin 8. huhtikuuta alkaen.

Median yhteyshenkilöt:
Norwegianin viestintäpäällikkö Charlotte Holmbergh Jacobsson, puhelin +46
709 89 05 18
Norwegianin viestinnän edustaja 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

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


Sky Trax -äänestyksessä.

Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com

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