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Norwegian åbner sommerrute til Tirana

Norwegian flyver direkte fra Københavns Lufthavn til den albanske hovedstad
Tirana i sommermånederne. 

Norwegian tilføjer den 19. juni 2019 den albanske hovedstad Tirana i sit
ruteprogram, når ruten åbner henover sommeren.

”Vi er glade for at kunne tilbyde vores rejsende direkte forbindelse til Tirana.
Albanien er på mange måder en overset stjerne ved Middelhavet. Strandene,
bjergene, den lokale kultur og gastronomi gør Albanien til et oplagt rejsemål
for familier og andre, der har lyst til helt unikke oplevelser. Med gratis wifi i
vores moderne og mere klimavenlige fly er der gode rammer for en behagelig



flyvetur til nye ferieminder,” siger Thomas Ramdahl, der er EVP Commercial
Short Haul i Norwegian.

I 2018 udnævnte rejseguiden Lonely Planet Tirana som en af ti europæiske
must-see feriedestinationer. 

Fakta om ruten

• Ruten åbner den 19. juni 2019 og opereres i sommermånederne.
• Ruten flyves hver onsdag i perioden.
• Billetter kan købes fra i dag på norwegian.com

Kontakt for journalister og medier:
Kommunikationschef Andreas Hjørnholm: +45 61 91 11 16 /
andreas.hjoernholm@norwegian.com

Norwegian
Norwegian er verdens femtestørste lavprisflyselskab, og i 2017
transporterede selskabet over 33 mio. passagerer. Flyselskabet tilbyder mere
end 500 ruter til mere end 150 destinationer i Europa, Nordafrika,
Mellemøsten, Thailand, Singapore, Argentina, Caribien, USA og Sydamerika.
Norwegian har en flyflåde på 150 fly, der i gennemsnit er 3,7 år gamle,
hvilket gør flyflåden til en af verdens yngste og grønneste. Norwegian er
blevet kåret til Most Fuel-Efficient Airline on Transatlantic Routes
af International Council on Clean Transportation (ICCT). Norwegian er blevet
kåret som World's Best Low-Cost Long-Haul Airline af det anerkendte
SkyTrax World Airline Awards de seneste tre år og for femte år i træk som
Europe's Best Low-Cost Airline. Norwegian har omkring 9.500 medarbejdere.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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