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Norwegian lanserer ny rute mellom Oslo
og Tel Aviv

Norwegian fortsetter å utvide rutetilbudet til og fra Norge med lanseringen
av en ny direkterute mellom Oslo og Tel Aviv i Israel. Selskapet øker samtidig
antall avganger på godt etablerte ruter.

Fra høsten kan reiselystne nordmenn reise direkte fra Oslo til Tel Aviv i Israel.
Tel Aviv er en moderne by med fine strender og et yrende natteliv. Tel Aviv er
også et godt utgangspunkt for de som ønsker å oppleve mer av Israels
dramatiske natur, historiske severdigheter og helligdommer.



- Med en ny direkterute mellom Oslo og Tel Aviv, samt flere avganger på en
rekke eksisterende ruter til og fra Oslo, ser vi frem til å ønske enda flere
reisende velkommen om bord våre nye, komfortable og mer miljøvennlige fly,
sier kommersiell direktør Thomas Ramdahl i Norwegian.

I tillegg til den nye ruten øker Norwegian antall avganger i vinterprogrammet
mellom Oslo og en rekke destinasjoner: Palma, Stockholm, København,
Edinburgh, Gdansk, Hamburg, München, Paris, Riga, Tallin, Wien, Malaga,
Alicante, Antalya, Beograd, Madeira, Pristina, Gran Canaria og Tenerife. Det
blir også flere avganger på det norske innenriksnettet, mellom Oslo og
Stavanger, Tromsø, Bodø og Kristiansand.

Om den nye ruten, OSL-TLV:
Norwegian vil fly to ganger i uken mellom Oslo og Tel Aviv (TLV), med
oppstart 31. oktober. Norwegian er det eneste selskapet som flyr direkte
mellom de to byene. 

Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med over 33
millioner reisende i 2017. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer
enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Singapore,
Karibia, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 150 fly med
en gjennomsnittsalder på 3,7 år og er blant de mest moderne og
miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har blitt kåret til det mest
miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on
Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016 og 2017 har Norwegian blitt
kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge
flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For
femte år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste
lavprisselskap av SkyTrax. Norwegian har rundt 9000 dedikerte
medarbeidere. 

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

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