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Norwegian forsetter å fly mellom USA og
Karibia

Norwegian forlenger rutetilbudet mellom USA og de karibiske øyene
Guadeloupe og Martinique. Det betyr at reisende fra Skandinavia også neste
vinter kan kombinere storbyferie på den amerikanske østkysten med en
eksotisk strandferie i Karibia.

Etter stor suksess denne vinteren har Norwegian valgt å forlenge rutetilbudet
til Karibia inn i neste vinterprogram, i stedet for å parkere flyene slik mange
andre selskaper gjør i lavsesong. Dermed får passasjerene som besøker New
York, Boston og Baltimore/Washington neste vinter muligheten til å
kombinere storbyferien med sol og strand i Karibia – enkelt og til en lav pris.



- Vi er glade for å kunne tilby reisende muligheten til å fly mellom USA og
Karibia også neste vinter. Etterspørselen har vært svært god både blant
amerikanere, fastboende på øyene og reisende fra Europa, sier kommersiell
direktør i Norwegian, Thomas Ramdahl.

Øker i USA
På grunn av god etterspørsel har Norwegian forlenget årets sesong ut april
og starter neste sesongs ruter en måned tidligere.

Norwegian er det eneste flyselskapet som tilbyr gratis WiFi mellom USA og
Karibia. Utover Guadeloupe og Martinique flyr selskapet også direkte fra
Skandinavia og London til karibiske Puerto Rico og fra København til St.
Croix.

Med 38 direkte ruter mellom USA og Europa er Norwegian det ikke-
amerikanske flyselskapet som tilbyr flest ruter fra USA. Flyselskapet lanserte i
forrige uke tre nye ruter mellom USA og Paris med oppstart til sommeren.

Martinique og Guadeloupe tilhører den franske delen av Karibia. Begge øyene
er fransk territorium og dermed en del av EU. Språket er fransk og valutaen
euro. Øyene er betraktet som to av de vakreste i området og har betydelig
færre turister enn andre karibiske øyer.

For mer informasjon:
Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen, tlf. 45 45 60 12

Norwegian er det syvende største lavprisselskapet i verden med rundt 5500
ansatte. I dag opererer Norwegian godt over 400 ruter til mer enn 130
destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA.
Norwegian har en flyflåte på over 100 fly som frakter over 20 millioner
passasjerer i året. Selskapet har en av verdens yngste flåter med en
gjennomsnittsalder på 3,6 år. I 2015 ble Norwegian kåret til det mest
miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on
Clean Transportation (ICCT). Norwegian er verdens beste lavprisselskap på
langdistanseruter, ifølge flypassasjerer over hele verden i en ny kåring fra
anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For tredje år på rad har Norwegian
også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax.

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


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