
 
 
 
 
 
Pressmeddelande 28 februari 2008 
 

 
Norwegian startar direktflyg till Dubai från Stockholm 
 
Från den 28 oktober börjar lågprisflygbolaget Norwegian flyga direkt till Dubai 
från Oslo och Stockholm. Norwegian är det första europeiska 
lågprisflygbolaget som startar direkta flygningar till Dubai. Linjen kommer att 
avgå två gånger i veckan från Oslo och tre gånger i veckan från Stockholm. 
 
– Vi vill utnyttja möjligheterna som den nya flygflottan med Boeing 737-800 ger oss 
och det finns ingen anledning till att det ska vara dyrt att resa långt bort, säger Björn 
Kjos, VD i Norwegian.  
 
Fem avgångar per vecka från Skandinavien till Dubai kommer att ge Norwegians 
kunder stor flexibilitet i förhållande till hur länge de vill vara i borta. Det kommer att 
öppnas många möjligheter för transfers med FlyNordic från Luleå, Umeå, Kiruna och 
Östersund via Stockholm.  
 
Linjen kommer att opereras av Norwegians nya Boeing 737-800. Dessa flyg har 
längre avstånd mellan sätena och är dessutom mer komfortabla vilket gör dem 
behagliga på längre flygningar.  
 
Dubai som resmål 
Dubai är ett av de sju emirat som utgör Förenade arabemiraten. Området har de 
senaste tio åren utvecklats till att bli en väldigt attraktiv destination. Mycket tack vare 
det behagliga klimatet under vinterhalvåret samt den spektakulära satsningen som 
gör staden till ett världskänt resmål.  
 
Det finns ett stort utbud av hotell i alla prisklasser som ger resenären goda 
möjligheter till att koppla av på stranden eller vid bassängen. Mest känt är kanske 
världens enda 7 stjärniga hotell, Burj Al Arab, som är format som ett segel, men det 
finns också många andra hotell till mer överkomliga priser. Det finns möjlighet att 
shoppa i fantastiska köpcentra, eller ta en tur ut i öknen, på ”dune-drive” med en jeep 
eller på en kamelrygg. För de sportintresserade finns möjlighet till skidåkning 
inomhus, samtidigt som temperaturen utomhus är över 35 grader. Dubai är staden 
som erbjuder något för alla smaker.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lägsta pris är 999:- sek en väg, inkluderat skatter och avgifter. Biljetterna släpps till 
försäljning på norwegian.se onsdag 5 mars 2008 kl. 1400. 
 
Norwegian är Skandinaviens största lågprisflygbolag och erbjuder totalt 147 rutter till 
80 destinationer.  
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Anne Grete Ellingsen, informationsdirektör Norwegian 
Mobil: + 47 915 37 079 
 
 

söndag torsdag
Avg Oslo (OSL) 13:15 13:15
Ank Dubai (DXB) 23:45 23:45

måndag fredag
Avg Dubai (DXB) 01:30 01:30
Ank Oslo (OSL) 06:00 06:00

måndag onsdag fredag
Avg Stockholm (ARN) 13:35 13:35 13:35
Ank Dubai (DXB) 23:55 23:55 23:55

tisdag torsdag lördag
Avg Dubai (DXB) 01:50 01:50 01:50
Ank Stockholm (ARN) 06:00 06:00 06:00


