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Norwegian lancerer tre nye USA-ruter fra
Paris

Norwegian fortsætter den internationale ekspansion med lanceringen af nye
langdistanceruter i takt med, at flere fabriksnye fly sættes i trafik. Selskabet
skal for første gang flyve fra Paris og Charles de Gaulle-lufthavnen til New
York, Los Angeles og Fort Lauderdale. Flyvningerne starter 29. juli.

Norwegian indtager Paris (CDG) med fire ugentlige afgange til New York
(JFK), to ugentlige afgange til Los Angeles (LAX) og en ugentlig afgang til
Fort Lauderdale (FLL). Det bliver Norwegians første ruter fra Charles de
Gaulle-lufthavnen.



Det er under tre år siden, at Norwegians langdistancefly lettede for første
gang. Nu tilbyder selskabet 38 direkte langdistanceruter, hvilket er flere
endnu noget andet europæisk selskab fra USA til Europa.

“Vi er meget glade for at kunne give rejsende fra Paris muligheden for at rejse
til USA til en lav pris i vores splinternye Dreamlinere. Op mod 30 procent af
alle, der flyver med Norwegian mellem USA og Europa er amerikanere, så vi
ser også frem til at tilbyde amerikanske rejsende endnu flere europæiske
destinationer at vælge i mellem. Vi kan mærke, at interessen for lave priser
mellem USA og Europa er meget stor, og vi lover, at der kommer flere nye
ruter til endnu flere spændende destinationer i fremtiden,” siger
administrerende direktør Bjørn Kjos.

Flyvningerne mellem Paris og USA gennemføres med Boeing 787 Dreamliner,
som er en af de mest miljøvenlige flytyper på markedet. Norwegian blev
sidste år kåret til det mest brændstofeffektive flyselskab over Atlanten af The
International Council on Clean Transportation. Norwegians flyflåde har i dag en
gennemsnitsalder på blot 3,6 år, hvilket gør den til en af de grønneste i
verden.

Norwegian lancerer flere nye langdistanceruter i år, heriblandt fra Danmark.
Til foråret åbner Norwegian en rute mellem København og Boston samt
ruterne Oslo-Boston, London-Boston og London-San Francisco. Gå ind på
www.norwegian.dk for mere information.
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Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste
lavprisselskab i Europa. I dag opererer Norwegian 439 ruter til 130
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand og USA. Norwegian
fløj næsten 26 millioner passagerer i 2015. Selskabet er børsnoteret (2003)
og har omkring 6000 ansatte. Norwegian har over 100 fly i flåden med en
gennemsnitsalder på 3,6 år. Norwegian indfaser løbende nye, mere
miljøvenlige fly og har en af de mest moderne flyflåder i Europa. Både i 2013,
2014 og 2015 blev Norwegian kåret til Europas bedste lavprisselskab af
anerkendte SkyTrax Airline Awards. I 2015 blev Norwegian også kåret

http://www.norwegian.dk/


til verdens bedste lavprisselskab på langdistanceruter. 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.

Følg Norwegian på YouTube her.
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