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Norwegian lanserer fire nye
langdistanseruter
Norwegian lanserer i dag ytterligere fire nye ruter mellom Europa og USA. Fra
sommeren 2018 vil selskapet for første gang tilby transatlantiske ruter fra
Amsterdam, Milano og Madrid.
Norwegian fortsetter den internasjonale ekspansjonen med lansering av fire
nye langdistanseruter: Amsterdam - New York, Milano – Los Angeles, Madrid
– New York og Madrid – Los Angeles.
- Vi er svært fornøyd med å kunne gi reisende på begge sider av Atlanteren
enda flere direkteruter mellom Europa og USA. Styrket trafikk mellom

kontinentene bidrar til at flere får muligheten til å reise til en lavere pris, økt
verdiskaping og flere arbeidsplasser. Vi ser fram til å ønske enda flere
velkommen om bord våre nye Dreamlinere,sier konsernsjef Bjørn Kjos.
Fra mai neste år vil Norwegian fly fire ganger i uken mellom Amsterdam og
New York, og fra juni lanserer selskapet en rute mellom Milano og Los
Angeles, også med fire ukentlige avganger. I juli starter Norwegian flyvninger
mellom Madrid og New York og Madrid og Los Angeles. Rutene flys
henholdsvis tre og fire ganger i uken.
Den globale ekspansjonen fortsetter
Norwegian lanserte den første langdistanseruten i 2013 mellom Oslo og New
York, og har siden den gang åpnet direkteruter mellom Skandinavia og
Bangkok, samt fra Oslo, Stockholm, København, London, Paris, Barcelona og
Roma til en rekke destinasjoner i USA. Norwegian tilbyr i dag flere ruter
mellom Europa og USA enn noe annet europeisk flyselskap. Norwegian tilbyr
i dag 61 langdistanseruter til USA.
Tidligere i år lanserte Norwegian nye ruter mellom London og Singapore og
London og Buenos Aires.
Flyselskapet ble tidligere i sommer kåret til verdens beste lavprisselskap på
langdistanseruter for tredje år på rad. Norwegian er også kåret til det mest
miljøvennlige transatlantiske flyselskap av The International Council on
Clean Transportation (ICCT).
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Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med rundt 7000
dedikerte medarbeidere. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn
150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA.
Norwegian har en flyflåte på rundt 130 fly som frakter omlag 30 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, 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.
Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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