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Norwegian åbner direkte rute til Tel Aviv
fra København

Norwegian lancerer en ny, direkte rute til israelske Tel Aviv fra København.
Ruten opereres to gange ugentligt fra 11. april. Fra 4. maj øges til tre
ugentlige afgange.

Snart kan ferielystne danskere flyve med Norwegian til en splinterny, direkte
destination fra Københavns Lufthavn. Selskabet lancerer nemlig en rute til
den israelske stor- og badeby, Tel Aviv. Ruten får to ugentlige afgange fra 11.
april. Antallet af ugentlige afgange øges til tre fra 4. maj.

”Jeg er meget glad for, at vi kan tilbyde vores danske passagerer en



spændende ny, direkte rute til Tel Aviv. Byen tilbyder sine besøgende en
fantastisk blanding af badeferie og storby. Vi glæder os meget til at byde
passagererne velkommen om bord på vores nye, mere miljøvenlige fly med
gratis WiFi,” siger Johan Bisgaard Larsen, Informationschef i Norwegian.

Flere afgange til Marrakesh og Chania
Norwegian øger også antallet af afgange til Marrakesh i Marokko grundet stor
efterspørgsel. Fra 30. marts til 16. august flyver selskabet en ugentlig afgang.
Fra 17. august øges antallet af afgange til to ugentlige. Endvidere øger
Norwegian antallet af afgange til Chania på Kreta. Frem til 22. juni har
selskabet to ugentlige afgange til den græske ø, men i sommermånederne
øges antallet til hele fire ugentlige.

Fakta om København-Tel Aviv
Fra 11. april flyver Norwegian mellem København og Tel Aviv to gange
ugentligt, mandag, fredag. Fra 4. maj flyver selskabet også søndag, hvilket
giver tre ugentlige afgange. Priser starter fra 499,- enkeltbillet, og billetter
kan købes nu på Norwegian.com 

For mere information: 
Informationschef Johan Bisgaard Larsen, tlf. 31 31 31 28

Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste
lavprisselskab i Europa. I dag opererer Norwegian 416 ruter til 126
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand og USA. Norwegian
fløj over 20 millioner passagerer i 2013. Selskabet er børsnoteret (2003) og
har omkring 3500 ansatte. Norwegian har 89 fly i flåden md en
gennemsnitsalder på 4,8 år (per marts 2013). Norwegian indfaser løbende
nye, mere miljøvenlige fly og har en af de mest moderne flyflåder i Europa. I
juni 2013 blev Norwegian kåret til Europas bedste lavprisselskab af
anerkendte SkyTrax Airline Awards. Det er flypassagererne selv, der
bedømmer over 200 flyselskaber over hele verden i det, der er betegnet som
den mest prestigefyldte prisuddeling i flybranchen. For mere information
besøg www.norwegian.com

Følg Norwegian på Facebook her.

http://www.norwegian.com
http://www.facebook.com/flynorwegian


Følg Norwegian på YouTube her.
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