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Premiär för Norwegians första direktlinje
mellan Helsingfors och Marrakech

Idag lyfter Norwegians första direktflyg mellan Helsingfors-Vanda och
Marrakech vilket innebär att resenärer i Finland för första gången nu kan
flyga direkt till den fascinerande staden.

Den första direktlinjen någonsin mellan Helsingfors och Marrakech är nu på
väg. För att fira den första avgången arrangerades lite festligheter vid gate
och det var många glada resenärer som var med på premiärturen. Från och
med idag kan solsugna resenärer flyga direkt till Marrakech från Helsingfors-
Vanda flygplats. Den livliga staden i Marocko är kulturellt och historiskt
intressant men är även känd för sina många caféer, restauranger och



marknader.

– Vi märker att det finns ett allt större intresse bland finnar att resa. Därför är
vi glada över att finska resenärer från och med idag kan flyga direkt till
Marrakech från Helsingfors och därmed får ytterligare en direktlinje, säger
Thomas Ramdahl, kommersiell direktör på Norwegian.

Om den nya linjen

Sträckan mellan Helsingfors (HEL) och Marrakech (RAK) kommer att trafikeras
en gång i veckan, på lördagar med start idag 4 november.

Norwegian erbjuder över 40 linjer direkt från Helsingfors. Med goda
förbindelser via Skandinavien och London Gatwick har finska resenärer
tillgång till över 150 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien,
USA, Sydamerika och Karibien.

Norwegian är idag det sjätte största lågprisbolaget i världen som erbjuder
över 500 linjer. Förnyelse av Norwegians flygplansflotta fortsätter under
2017 med leverans av nio Boeing 787-9 Dreamliner, 17 Boeing 737-800 och
sex Boeing 737 MAX. Med en genomsnittsålder på 3,6 år är Norwegians
flygplansflotta bland de mest moderna och miljöanpassade i världen.

För mer information:
Norwegians informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson, tel. +46 709
89 05 18

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

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


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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