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Norwegian starter salget af flybilletter til
New York og Bangkok

Norwegian starter i dag salget af billetter til New York og Bankok fra Oslo og
Stockholm. Selskabets første langdistanceflyvning vil finde sted mellem Oslo
og New York den 30. maj 2013, mens første tur mellem Oslo og Bangkok er
1. juni 2013.

”Dette er en stor og vigtig milepæl i selskabets historie, og jeg er meget glad
for, at det nu er muligt at bestille de første billetter med Norwegian til New
York og Bangkok. Vi ser frem til at ønske velkommen om bord i vores
splinternye Boeing 787 Dreamliner, det mest moderne og teknologisk
avancerede langdistancefly, som er i produktion i dag,” siger administrerende



direktør Bjørn Kjos.

”Valgfrihed er en vigtig del af Norwegians forretningsfilosofi og vil også være
det på de interkontinentale ruter. Vi ved, at de rejsende har større behov for
’lidt ekstra’, når man flyver langt, og vi vil derfor give dem, som ønsker det,
muligheden for at bestille et produkt, der blandt andet inkluderer større
sæder, bedre benplads, et treretters måltid inklusive drikkevarer samt
indtjekket bagage,” siger Kjos.

Otte 787 Dreamliner i bestilling ind til videre
Norwegians første 787 Dreamliner leveres i april 2013, mens fly nummer to
og tre leveres i henholdsvis juni og november samme år. Derefter leveres fire
fly i 2014 og et i 2015.

Oslo-New York tre gange om ugen
I perioden 30. maj til 24. juni vil Norwegian flyve fra Oslo Lufthavn
Gardermoen (OSL) til New York (JFK) to gange om ugen, torsdag og søndag.
Fra 25. juni øges antallet af ugentlige afgange til tre; tirsdag, torsdag og
søndag. Afgange fra OSL er 17.30 med ankomst JFK kl. 19.30 lokal tid.
Afgange fra JFK er kl. 21.00 med ankomst OSL kl.10.20 næste dag.

Oslo-Bangkok tre gange om ugen
I perioden 1. juni til 23. juni vil Norwegian flyve to gange om ugen, onsdag
og lørdag, mellem Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) og Bangkok (BKK).
Afgang fra OSL er kl. 09.00 på onsdage med ankomst BKK kl. 00.30 lokal tid
næste dag. Lørdag er afgangstiden kl. 14.30 med ankomst BKK kl. 06.00 lokal
tid efterfølgende dag. Fra 24. juni øges antallet af ugentlige afgange til tre,
mandag, onsdag og lørdag. Afgangstiden er 14.30 fra OSL med ankomst BKK
kl. 06.00 efterfølgende dag.

Stockholm-New York tre gange om ugen 
I perioden 31. maj til 25. juni vil Norwegian flyve to gange om ugen, mandag
og fredag mellem Stockholm Arlanda (ARN) og New York (JFK). Afgang fra
ARN er kl. 17.05 med ankomst JFK kl. 19.30 lokal tid. Afgang fra JFK er kl.
21.00 med ankomst ARN kl. 10.45 næste dag. Fra den 26. juni øges antallet af
ugentlige afgange til tre, mandag onsdag og fredag.

Stockholm-Bangkok tre gange om ugen 
Fra 20. juni vil Norwegian flyve tre gange om ugen, tirsdag, torsdag og
lørdag, mellem Stockholm Arlanda (ARN) og Bangkok (BKK). Afgang fra ARN
er kl. 14.50 med ankomst BKK kl. 06.00 lokal tid næste dag. Afgangstiden fra
BKK er kl. 07.30 med ankomst ARN kl. 13.45.



For mere information om Norwegians langdistanceflyvninger og 787
Dreamliner, besøg selskabets nye langdistanceportal her.
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Kommunikationsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tlf. + 47 97 55 43 44
Informationschef Lasse Sandaker-Nielsen, tlf. + 47 45 45 60 12

Norwegian 
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste
lavprisselskab i Europa. Med lave priser og kundevenlige løsninger har
Norwegian haft en stærk passsagertilvækst de seneste år. I 2011
transporterede selskabet 16 millioner passagerer. Norwegian tilbyder i dag
300 ruter til 114 destinationer i Europa, Nordafrika og Mellemøsten.
Flyselskabet har 2500 ansatte og en flyflåde bestående af 64 fly. Norwegian
indfaser løbende nye fly og har en totalordre på levering af 277 fabriksnye fly
af typen Boeing 737-800 MAX og Airbus 320neo. Når alle flyene er på plads,
kommer Norwegian til at have en af Europas mest moderne og miljøvenlige
flyflåder. Norwegian var det første flyselskab, der tilbød WiFi om bord på
europæiske flyvninger. I 2013 planlægger flyselskabet at starte
langdistanceflyvninger til USA og Asien fra Stockholm og Oslo. For mere
information besøg www.norwegian.com

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

http://www.norwegian.no/longdistancerevolution/
http://www.norwegian.com
http://www.facebook.com/flynorwegian
http://www.youtube.com/user/NorwegianAirShuttle
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