04-04-2015 18:28 CEST

Første flygning mellom
London Gatwick og
Orlando er i luften
Norwegian fortsetter å ekspandere internasjonalt. London Gatwick blir en
stadig større base med flere ruter både i Europa og til USA. I dag tok
Norwegians aller første direkteflygning mellom London Gatwick og Orlando
av. Tidligere denne uken fløy også Norwegian for første gang mellom
København og Orlando. Orlando ble lansert som en av Norwegians
langdistansedestinasjoner fra Oslo i fjor.
I ettermiddag tok Norwegians første direkteflygning mellom London

Gatwick og Orlando International Airport av. Norwegian har blitt en stor
aktør i London Gatwick og er i dag det eneste flyselskapet som tilbyr
lavprisbilletter mellom Storbritannia og USA.
- England har blitt et viktig marked for oss. Derfor er vi glade for å kunne
tilby flere langdistanseruter mellom London Gatwick og USA. Norwegian
flyr allerede mellom Orlando og Oslo og ruten er svært populær – både
blant europeere og amerikanere. Tidligere denne uken hadde vi også
vår første flygning mellom København og Orlando. Vi mener de reisende
fortjener billige og fleksible billetter over Atlanten, sier Thomas Ramdahl,
kommersiell direktør i Norwegian.
Ruten mellom London Gatwick (LGW) og Orlando (MCO) vil operere en gang
i uken, på lørdager. Lanseringen av langdistanseruter mellom London
Gatwick og USA er et ledd i Norwegians strategi om å vokse globalt og få et
sterkere fotfeste internasjonalt. I fjor lanserte Norwegian direkteflygninger
mellom London Gatwick og New York (JFK), Los Angeles (LAX) og Fort
Lauderdale (FLL).
Norwegian har flere hundre piloter og kabinansatte på basen i London
Gatwick. Norwegian har også etablerert en langdistansebase i London
Gatwick, hvor både piloter og kabinpersonale ansettes.
Norwegian har syv 787 Dreamlinere i flåten. Selskapet har ytterligere 10
Dreamlinere i bestilling med levering frem til 2018.
For mer informasjon:
Norwegians pressetelefon: +47 815 11 816

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største
lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 424 ruter til 130
destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand og USA. Norwegian
frakter over 20 millioner passasjerer i året. Selskapet er børsnotert (2003)
og har om lag 4 500 ansatte. Norwegian har 96 fly i flåten med en
gjennomsnittsalder på fire år (per februar 2015). Norwegian faser løpende
inn nye, mer miljøvennlige fly og har en en av de mest moderne flåtene i
Europa. Norwegian har blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av
anerkjente SkyTrax World Airline Awards både i 2013 og 2014. Det er
flypassasjerene selv som bedømmer over 200 flyselskaper over hele verden
i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen
i flybransjen.
Følg Norwegian på Facebook her.
Følg Norwegian på YouTube her.
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