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Norwegian fortsætter den globale
ekspansion: Lancerer fire nye
langdistanceruter mellem Europa og USA

Norwegian fortsætter sin globale ekspansion med lanceringen af fire nye,
transatlantiske ruter mellem Europa og USA. Fra sommeren 2018 vil
Norwegian for første gang nogensinde flyve langdistanceruter fra Amsterdam,
Milano og Madrid.

Norwegian præsenterer i dag fire splinternye, transatlantiske ruter mellem
Europa og USA. For første gang nogensinde tilføjer flyselskabet Amsterdam,
Milano og Madrid til sit langdistancenetværk. Fra maj næste år vil Norwegian



flyve fire gange ugentligt mellem Amsterdam og New York, og fra juni
lancerer flyselskabet en rute mellem Milano og Los Angeles, der også får fire
ugentlige afgange. I juli starter Norwegian så flyvninger mellem Madrid og
New York og Los Angeles. Ruterne får henholdsvis tre og fire ugentlige
afgange. Billetter til alle ruter er til salg i dag.

”Vi er glade for at fortsætte ekspansionen mellem metropoler i både Europa
og USA, og dette er endnu et skridt på vejen mod et stærkere globalt
fodfæste. Vi har store forventninger til de nye ruter og ser frem til at byde
rejsende på begge sider af Atlanten velkommen om bord i vores nye og
moderne 787 Dreamliner. Nye ruter mellem kontinenterne er afgørende for
lokal vækst igennem turismen og bidrager til øget værdiskabelse og flere
arbejdspladser både i Europa og USA,” siger koncernchef Bjørn Kjos.

Fra lokalt til globalt selskab

Norwegian lancerede sin første langdistancerute mellem Oslo og New York i
2013. Flyselskabet er i fuld gang med at realisere sin globale strategi og
tilbyder i dag 61 ruter mellem Europa og USA. Dermed er Norwegian det
europæiske flyselskab med flest ruter mellem de to kontinenter. Flyselskabet
blev i sommer for tredje år i træk kåret til verdens bedste lavprisselskab på
langdistanceruter, og Norwegian er også kåret til det mest miljøvenlige
transatlantiske flyselskab af The International Council on Clean
Transportation (ICCT).

Om Norwegians nye langdistanceruter

Fra maj 2018 vil Norwegian flyve mellem Amsterdam (AMS) og New York
(JFK) fire gange ugentligt. Ruten opereres helårligt.

Fra juni 2018 vil Norwegian flyve mellem Milano (MPX) og Los Angels (LAX)
fire gange ugentligt. Ruten opereres helårligt.

Fra juli 2018 vil Norwegian flyve mellem Madrid (MAD) og New York (JFK) tre
gange ugentligt. Ruten opereres helårligt.

Fra juli 2018 vil Norwegian flyve mellem Madrid (MAD) og Los Angeles (LAX)
fire gange ugentligt. Ruten opereres helårligt.
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Norwegian
Norwegian er det 6. største lavprisselskab i verden med omkring 7000
ansatte. I dag opererer Norwegian godt 500 ruter til mere end 150
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand, Caribien og USA.
Norwegian har en flyflåde på over 140 fly, som fragter ca. 30 millioner
passagerer om året. Selskabet har en af verdens yngste flåder med en
gennemsnitsalder på 3,6 år. I 2015 blev Norwegian kåret til det mest
miljøvenlige transatlantiske flyselskab af The International Council on Clean
Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016 og 2017 kårede flypassagererne
Norwegian til verdens bedste lavprisselskab på langdistanceruter i den
anerkendte SkyTrax Awards. For femte år i træk er Norwegian også kåret som
Europas bedste lavprisselskab af SkyTrax.

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