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Norwegians første Boeing 737 MAX
landet
I dag landede Norwegians første Boeing 737 MAX i Oslo lufthavn. Norwegian
er det første flyselskab i Europa med denne flytype, der er en opgraderet
version af Boeing 737-800, som Norwegian i dag opererer med på sine
europæiske ruter.
Boeing 737 MAX er næste generation af kort- og mellemdistancefly med 189
sæder og en rækkevidde, der muliggør interkontinentale flyvninger.
”Vi er meget tilfredse med, at vores første Boeing 737 MAX er leveret, så flyet
snart kan sættes i trafik. Denne nye flytype åbner op for, at vi kan flyve

interkontinentalt til endnu lavere priser,” siger koncernchef Bjørn Kjos.
Norwegians signaturpartner UNICEF får en større donation i forbindelse med
flyvningen. Flere sæder om bord blev aktioneret væk til en gruppe
flyentusiaster for 200.000 norske kroner. Disse penge går til UNICEF’s arbejde
for udsatte børn.
Norwegian har i alt en bestilling på 110 Boeing 737 MAX-fly. Norwegian får
leveret fire Boeing 737 MAX i løbet af 2017. Disse fly vil operere på
interkontinentale ruter.
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Norwegian
Norwegian blev grundlagt i 1993, og lavprisselskabet med Boeing 737-fly
kom på vingerne i 2002. Siden dengang har det været vores mål at tilbyde
gode og smarte rejseoplevelser til lave priser. Norwegian er kåret til Europas
bedste lavprisselskab seks år i træk af Skytrax, og Norwegians
fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år i træk kåret til ”Flybranchens
bedste fordelsprogram i Europa/Afrika” ved Freddie Awards i USA. Siden 2012
har Norwegian vundet mere end 55 priser for selskabets produkter, service og
nyskabelse indenfor luftfart. I 2019 blev Norwegian det første flyselskab, der
underskrev FN’s program for klimatiltag og forpligtede sig dermed til at blive
klimaneutralt inden 2050. Norwegian tilbyder gode priser og høj kvalitet i et
netværk af kortdistanceruter i Norden og Europa.
Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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