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Norwegian mottok fabrikknytt fly
nummer 50

Norwegian fortsetter å fase inn fabrikknye fly. I går kveld norsk tid ble den
50. Boeing 737-800-maskinen levert fra fabrikken utenfor Seattle, USA. Flyet
vil spesielt markere Norwegians samarbeid med UNICEF og får
organisasjonens logo på halen.

Jubileumsflyet dediseres den humanitære organisasjonen UNICEF, som
Norwegian har hatt et samarbeid med siden 2007. I forbindelse med
Norwegians 10-årsjubileum 1. september fikk UNICEF 1 million kroner og nå
kommer også et helt nytt fly med UNICEFs logo på halen. Flyet vil gå i hele
selskapets europeiske rutenett.



Flyet landet på Gardermoen tirsdag morgen.

Snittalder under 5 år
Norwegians flåte har nå en gjennomsnittsalder på under fem år, noe som gjør
den til en av de mest moderne og miljøvennlige i Europa. Les mer om
Norwegians flyflåte her.

Kontaktperson:
Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen, tlf. 45 45 60 12

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største
lavprisselskapet i Europa med direkteruter innenlands i Norge og til en rekke
land i Europa, samt Nord-Afrika og Midtøsten (296 ruter og 114 destinasjoner
per juni 2012). Med lave priser og kundevennlige løsninger har selskapet hatt
en sterk passasjervekst de siste årene. Norwegian fraktet  nærmere 16
millioner passasjerer i 2011. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 2
500 ansatte. Norwegian har 64 fly i flåten (per juni 2012). Norwegian faser
løpende inn nye, mer miljøvennlige Boeing 737-800-fly  og vil ha en av
Europas aller mest moderne og miljøvennlige flyflåter om få år.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.
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http://www.norwegian.no/om-norwegian/fakta/flate/
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