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Nye paradisdestinationer fra Københavns
Lufthavn åbnet i dag

Flyselskabet Norwegian åbnede i dag to nye direkte ruter fra Københavns
Lufthavn. I vinterperioden flyver selskabet to gange om ugen til Krabi i
Thailand og en gang om ugen til Aqaba i Jordan. Dermed bliver det endnu
lettere for danskerne at opleve den rige historie, natur og klima, som begge
lande byder på.

I løbet af formiddagen i dag afgik to Norwegian-fly fra Københavns Lufthavn
med direkte retning mod to nye destinationer, Aqaba i Jordan og Krabi i
Thailand, som flyselskabet håber, danskerne vil tage godt i mod.



-Vi er glade for at kunne give vores danske rejsende et endnu bedre tilbud
med de to helt nye destinationer fra Københavns Lufthavn. Både Aqaba og
Krabi har meget stort potentiale som vinterferiedestinationer. Vi glæder os til
at byde de rejsende velkommen ombord på vores nye og mere klimavenlige
fly, siger EVP Commercial i Norwegian, Thomas Ramdahl.

Ny rute til det sydlige Thailands kridhvide strande
I dag afgik de første direkte Norwegian-fly til Krabi i det sydlige Thailand.
Krabi er allerede en dansker-favorit og er kendt for sine smukke omgivelser
med skovklædte bjerge og kridhvide strande. Norwegian flyver til Krabi to
gange om ugen fra CPH i sine topmoderne, mere klimavenlige Dreamliner-fly.
Dermed forbedrer Norwegian sit tilbud til danskerne, der allerede inkluderer
to ugentlige afgange til Bangkok.

- Der er meget stor interesse blandt danskerne for at rejse til Thailand. Med
Krabi i netværket får vores rejsende endnu bedre valgmuligheder og kan for
eksempel vælge at flyve til Bangkok på udrejsen og hjem via Krabi for at
kombinere storby med strandliv. Vi er stolte over at kunne flyve ruten med de
topmoderne Dreamliner-fly, der for nylig er udnævnt til det mest
brændstofeffektive fly over Atlanten, siger Thomas Ramdahl, EVP Commercial
i Norwegian.

Norwegian flyver direkte til Krabi fra Københavns Lufthavn i vinterhalvåret
med afgange torsdage og lørdage. Afgangene til Bangkok fra Københavns
Lufthavn er torsdage og søndage.

Direkte til sol og strand det eventyrlige Jordan
Med en flyvetid på bare 5 timer er Aqaba ved Rødehavet et andet oplagt
vinterferievalg for rejsende, der ønsker sig sol og strand med gode
muligheder for dagsture til Jordans mange historiske seværdigheder. Under
en time fra Aqaba ligger for eksempel den storslåede Wadi Rum-ørken og
oldtidsbyen Petra.

- Vi glæder os til at byde danske turister velkommen til strandbyen Aqaba og
til Jordan. Med Norwegians nye rute direkte fra København til Aqaba kan
rejsende både opleve den smukke jordanske natur og besøge de mange
historiske, arkæologiske steder og ferieaktiviteter, der spænder fra dagture til
Petra, overnatninger i Wadi Rum-ørkenen, mudder og sol ved det Døde Hav,
udover – selvfølgelig – de smukke koralrev i det Røde Hav ved Aqaba, siger
administrerende direktør Abed Al-Razzaq Arabiyat i Det Jordanske Turistråd.



Den 8. maj i år åbnede Norwegian en direkte rute fra København til Jordans
hovedstad Amman med to ugentlige afgange. Det giver de rejsende gode
muligheder for at inkludere et besøg til landets sprudlende, multikulturelle
hovedstad.

Norwegian flyver direkte til Aqaba fra Københavns Lufthavn i vinterhalvåret
hver torsdag. Afgangene til Amman er på tirsdage og lørdage.

Klimaeffektiv flyflåde
Norwegian har en af verdens yngste og mest moderne flyflåder med en
gennemsnitsalder på 3,7 år. Takket være den unge flåde har selskabet
mindste sin udledning med 30 procent siden 2008, og det er udnævnt til det
mest brændstofeffektive flyselskab på transatlantiske ruter af det uafhængige
internationale miljøinstitut International Council on Clean Transportation.

Kontakt for journalister
Kommunikationschef Andreas Hjørnholm
Tlf. 6191 1116
E-mail: andreas.hjoernholm@norwegian.com

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.

https://media.dk.norwegian.com/pressreleases/ny-rapport-udnaevner-norwegian-til-det-groenneste-flyselskab-over-atlanten-2689808
https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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