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Norwegian er igen kåret til Europas
bedste lavprisselskab

Norwegian er endnu engang kåret til ”Europas bedste lavprisselskab” –
denne gang af AirlineRatings.com. Juryen roser Norwegian for at tilbyde sine
passagerer et innovativt kvalitetsprodukt, nye ruter og lave priser. Det er
andet år i træk, at Norwegian vinder denne intenationale kåring.

AirlineRatings.com annoncerede for nylig vinderne af ”Airline Excellence
Awards”. For andet år i træk blev Norwegian kåret til ”Europas bedste
lavprisselskab”. Vinderne fra de øvrige verdensdele er: JetBlue (USA), Scoot
(Asia/Pacific), og Kulula (Mellemøsten/Afrika). Ingen andre nordiske selskaber
fik en kåring. Sidste sommer blev Norwegian også kåret til ”Europas bedste



lavprisselskab” af anerkendte SkyTrax World Airline Awards for andet år i
træk. 

AirlineRatings.com udtaler:

“The four airlines are standouts in their respective markets with very clever
innovations and they consistently delivery an excellent value proposition.
These airlines may not always offer the lowest fare but what they always do
is deliver the best value. And these airlines open new routes and make travel
fun for millions who could previously not afford to fly.”

”Dette er en rigtig dejlig pris at få og endnu et bevis på, at kunderne sætter
pris på Norwegian. Vi har ny fly, gratis WiFi, lave priser og mange direkte
ruter, men allervigtigst – vi har dygtige medarbejdere, som hver dag sørger
for, at vores passagerer har det godt om bord. Norwegian har vundet en
række internationale kåringer, hvor kunderne har valgt os som bedste
lavprisselskab, og vi skal fortsætte med at arbejde hårdt, så alle får en god
rejse med os,” siger Norwegians administrerende direktør Bjørn Kjos.

Læs mere her om kåringen her
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Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste
lavprisselskab i Europa. I dag opererer Norwegian 417 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 4500 ansatte. Norwegian har 101 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.
Både i 2013 og 2014 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.airlineratings.com/news/400/air-new-zealand-wins-2015-airline-of-the-year
http://www.norwegian.com
http://www.facebook.com/flynorwegian


Følg Norwegian på YouTube her.
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