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Norwegian vinner amerikansk pris for
beste lavprisselskap

Norwegian ble nylig kåret til «Favourite Budget Airline» i amerikanske Trazee
Awards som arrangeres av reisemagasinet Global Travel Magazine.

Det er magasinets lesere som har stemt og vinnerne ble offentliggjort i
magasinets juli-utgave. 

- Vi gratulerer Norwegian med seieren. Det er tydelig at våre lesere legger
merke til Norwegians høye kvalitet, rimelige priser og imponerende
ekspansjon, sier Francis X. Gallagher, administrerende direktør hos FXExpress
Publications, Inc., utgiver av Global Travel Magazine.



Norwegian begynte å fly til USA i 2013. I dag har selskapet mer enn 60
direkteruter mellom USA og Europa; mer enn noe annet europeisk flyselskap.
Snart lanserer Norwegian en rekke nye ruter mellom Nord-Amerika og
Europa: Madrid-Los Angeles (15. juli), Madrid-New York / JFK (17. juli),
Madrid-Fort Lauderdale (30. oktober), Stockholm-Orlando (30. oktober),
London-Tampa (31. oktober), Roma-Fort Lauderdale (31. oktober) og Dublin-
Hamilton / Toronto (31. mars 2019). I tillegg skal Norwegian også fly mellom
Canada, USA og Fransk Guyana og Karibia.

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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