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Storsatsing fra Skandinavia til
Middelhavet neste sommer

Fra neste sommer får Norwegians passasjerer enda flere muligheter til å nå
populære feriemål ved Middelhavet og Sør Europa direkte fra Skandinavia.
Fire nye ruter starter opp fra månedsskiftet juni/juli neste år fra Arlanda til
Kypros, Rhodos, Santorini og Sardinia. Kypros vil også flys fra Kastrup fra
samme tidspunkt.

Nylig har Norwegian lansert Athen og Sicilia fra Arlanda, samt Malta, Zagreb,
Dubrovnik og Sardinia fra Kastrup. Norwegian flyr også fra Oslo Gardermoen
til samtlige av disse populære reisemålene.

Flere valgmuligheter

- Våre ruter til populære reisemål rundt Middelhavet og i det sørlige Europa
er blitt svært etterspurt og nå satser vi enda sterkere også fra Sverige og
Danmark. Flere flyavganger med Norwegian gjør at våre skandinaviske
passasjerer har flere valgmuligheter. En ny mulighet nå vil for eksempel være
å kombinere reisen til varmere strøk med noen dager i Danmark og Sverige -
også populære feriemål for oss nordmenn, sier Daniel Skjeldam, kommersiell
direktør i Norwegian.

Mange avganger

Ruten fra København til Kypros flys hver tirsdag, mens man kan fly samme
sted fra Stockholm mandager og fredager. Arlanda - Rhodos flys to ganger i
uken, tirsdager og torsdager, mens de øvrige flys en gang i uken fra
Stockholm; mandager til Santorini og torsdager til Sardinia.

Alle de nye rutene kommer i salg i morgen 5. november. Prisene omregnet i



norske kroner vil starte på ca 430 og ca 515 kroner hver vei fra henholdsvis
Arlanda og Kastrup.

For ytterligere informasjon:

Daniel Skjeldam, kommersiell direktør i Norwegian, tlf +47 907 42073

Åsa Larsson, presse- og informasjonsansvarlig Norwegian Sverige +46
735222242

Johan Bisgaard Larsen, presse- og markedsansvarlig Norwegian Danmark +45
31313128

Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende
lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende
rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med
Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige
flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i
luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent
innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig
flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer
effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest
bærekraftige valget for passasjerene.

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

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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