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Norwegians første flyvning fra
København til Boston er i luften

Sidst på eftermiddagen lettede Norwegians 787 Dreamliner fra Københavns
Lufthavn og vendte den røde snude mod Boston. Det er første gang
nogensinde, at Norwegian flyver mellem de to byer.

Der var stor festivitas ved gate C33 i Københavns Lufthavn her til
eftermiddag i forbindelse med Norwegians første flyvning til Boston. Inden
afgang var der både forfriskninger til passagererne, taler og endelig blev den
røde snor klippet, og ruten officielt erklæret åben.

”Norwegian er glade for at kunne byde passagerer velkommen om bord på



vores nye rute til Boston. Langdistancerutenettet bliver stadig større, og vi
tilbyder nu danske rejsende hele ni spændende destinationer fordelt på USA,
Thailand og Caribien. Vi ser, at passagererne efterspørger kvalitetsflyvninger
til lave priser, og det sørger vi for i vores topmoderne, mere miljøvenlige 787
Dreamliner. Sidste år blev vi af passagererne kåret til verdens bedste
lavprisselskab på langdistanceruter, så det er tydeligt at se, at vores produkt
er værdsat blandt de rejsende”, siger Thomas Ramdahl, kommerciel direktør i
Norwegian.

Mange kombinationsmuligheder på den amerikanske østkyst

Med Boston-ruten tilføjer Norwegian sin fjerde destination på USA’s østkyst
fra København. Da Norwegians enkeltbilletter gør det muligt at flyve til én
destination og hjem fra en anden, kan passagerer i langt højere grad
tilrettelægge og tilpasse rejsen efter ønske og behov i takt med udvidelsen
flyselskabets allerede store langdistancenetværk.

Danske passagerer kan, foruden på den nye Boston-rute, også sætte sig godt
tilrette i Norwegians fly og tage turen fra København direkte til New York,
Los Angeles, Fort Lauderdale, Orlando, Las Vegas, Puerto Rico, St. Croix og
Bangkok.

Information om København-Boston

Norwegian flyver mellem København (CPH) og Boston (BOS) en gang
ugentligt (torsdag) fra 12. maj 2016.
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Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det 6. største
lavprisselskab i verden. I dag opererer Norwegian godt 400 ruter til mere
end 130 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand,
Caribien og USA. Norwegian har en flyflåde på over 100 fly, som
fragter over 26 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). I en ny kåring fra anerkendte SkyTrax
World Airline Awards er Norwegian af passagererne stemt ind som verdens
bedste lavprisselskab på langdistanceruter. For tredje 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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