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Norwegian øker til 14 ukentlige avganger
til Bangkok

Nå vil enda flere få muligheten til å reise fra Skandinavia til Thailand til en
lav pris. Fra slutten av oktober øker Norwegian antall ukentlige avganger
mellom Skandinavia og Bangkok fra ni til 14. Fra Oslo vil selskapet fly fem
ganger i uken.

Denne vinteren tilbyr Norwegian enda flere reisende muligheten til å komme
seg billig og komfortabelt til Bangkok fra Skandinavia. Flyselskapet øker
rutetilbudet på alle direkteruter til Bangkok fra de skandinaviske
hovedstedene: Fra tre til fem ukentlige avganger fra Oslo, fra to til fire
ukentlige avganger fra København og fra fire til fem ukentlige avganger fra
Stockholm. Totalt utgjør dette 14 ukentlige avganger.

- Våre direkteruter fra Skandinavia til Bangkok er svært populære med mange
fulle fly, og derfor vil vi gi våre reisende et enda bredere rutetilbud for å
imøtekomme etterspørselen. Vi opplever at stadig flere reisende bestiller
plass i vår Premium-kabin, der man får en enda mer behagelig
reiseopplevelse med større seter og alt inkludert til en konkurransedyktig
pris, sier Thomas Ramdahl, kommersiell direktør i Norwegian. 

Tre daglige avganger fra London til New York
Norwegians rute mellom London (LGW) og New York (JFK) har vært svært
populær og selskapet øker derfor fra to til tre daglige avganger mellom
verdensmetropolene, bortsett fra lørdager hvor flyselskapet vil fly to ganger
om dagen. 

Billettene er i salg fra i dag og økningene er tilgjengelig fra slutten av
oktober 2018:



Oslo (OSL) – Bangkok (BKK): Fem ukentlige avganger på mandager,
tirsdager, onsdager, lørdager og søndager

København (CPH) – Bangkok (BKK): Fire ukentlige avganger på onsdager,
torsdager, fredager og søndager

Stockholm (ARN) – Bangkok (BKK): Fem ukentlige avganger på tirsdager,
torsdager, fredager, lørdager og søndager

London (LGW) – New York (JFK): 20 ukentlige avganger: tre daglige avganger
på mandager, tirsdager, onsdager, torsdager, fredager og søndager. To
daglige avganger på lørdager. (Helårsrute)

Kontakt for pressen:
Norwegians pressetelefon: 815 11 816

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 3,6 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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