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Norwegian kåret til Europas beste
lavprisselskap fjerde år på rad

Norwegian har for fjerde år på rad blitt kåret til "Europas beste
lavprisselskap" av AirlineRatings.com. Juryen roser Norwegian for å utfordre
bransjen ved å tilby passasjerer et kvalitetsprodukt til en lav pris. 

- Vi setter stor pris på denne annerkjennelsen for fjerde år på rad. Alle i
Norwegian arbeider hardt hver dag for å sikre at våre passasjerer får en god
reiseopplevelse, og vi er takknemlige for at det arbeidet vi gjør som selskap



blir verdsatt, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.  

- Norwegian har revolusjonert lavprisbransjen med sitt prisbelønte produkt.
Andre flyselskap har forsøkt å stoppe deres innovasjon og lave priser; derfor
var det åpenbart at Norwegian skulle få denne anerkjennelsen, sier Geoffrey
Thomas, Editor-in-Chief hos AirlineRatings.com.

Les mer om kåringen her.  
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Norwegian er det sjette 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 26 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). Både i 2015 og 2016 har Norwegian blitt kåret
til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer
som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For fjerde år på rad
har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax.

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