
29-05-2012 10:54 CEST

Förenklat resande för Norwegians
resenärer när bolaget idag flyttar till
Terminal 5 på Arlanda

När Norwegian idag flyttar sin utrikestrafik från Terminal 2 till Terminal 5 på
Stockholm-Arlanda, förenklas resandet för bolagets kunder. Passagerare som
byter från utrikes- till inrikesflyg med Norwegian kan nu checka in bagaget
hela vägen till slutlig destination utan att själva hämta och bära det genom
tullen på Arlanda. Samtidigt erbjuds Norwegians fullflexresenärer en
snabbare väg genom säkerhetskontrollen med hjälp av ”Fast Track”.

– Norwegian är den snabbast växande aktören på Arlanda. Trots en rad



förändringar i Terminal 2 för att möta vårt ökande passagerarantal, är det
ingen tvekan om att terminalen är för liten för vårt trafikprogram. Dagens
flytt innebär att vi nu kan erbjuda våra resenärer en smidigare hantering av
genomgående bagage vid ankomst från utlandet samt möjlighet för vårt
växande antal affärsresenärer att ta sig igenom säkerhetskontrollen så
effektivt och snabbt som möjligt med hjälp av ”Fast Track”. Flytten gör att vi
kan leverera en mer attraktiv produkt och en ännu bättre upplevelse till de
som önskar att resa med Norwegian, säger Åsa Larsson, Norwegians
informationschef.

Norwegian befinner sig i en stark tillväxtfas. Från att ha erbjudit svenska
resenärer 22 inrikes- och utrikeslinjer 2008, flyger Norwegian idag över 50
direktlinjer från Sverige. Dagens flytt görs för att möta det ökande antalet
passagerer som väljer Norwegian samt som del i bolagets förberedelse inför
den kommande långdistanssatsningen från Arlanda till USA och Asien med
start 2013.

Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende
lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende
rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med
Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige
flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i
luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent
innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig
flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer
effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest
bærekraftige valget for passasjerene.

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

https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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