
Norwegian åbner direkte rute til Tel Aviv fra København

Norwegian lancerer en ny, direkte rute til Tel Aviv fra København. Ruten opereres to gange ugentligt fra 11. april. Fra 4. maj
øges til tre ugentlige afgange.

Snart kan ferielystne danskere flyve med Norwegian til en splinterny, direkte destination fra Københavns Lufthavn. Selskabet lancerer nemlig
en rute til den israelske storstad og badeby, Tel Aviv. Ruten får to ugentlige afgange fra 11. april. Antallet af ugentlige afgange øges til tre fra
4. maj.

”Jeg er meget glad for, at vi kan tilbyde vores danske passagerer en spændende ny, direkte rute til Tel Aviv. Byen tilbyder sine besøgende en
fantastisk blanding af badeferie og storby. Vi glæder os meget til at byde passagererne velkommen om bord på vores nye, mere miljøvenlige
fly med gratis WiFi,” siger Johan Bisgaard Larsen, Informationschef i Norwegian.

Fakta om København-Tel Aviv
Fra 11. april flyver Norwegian mellem København og Tel Aviv to gange ugentligt, mandag, fredag. Fra 4. maj flyver selskabet også søndag,
hvilket giver tre ugentlige afgange. Priser starter fra 499,- enkeltbillet, og billetter kan købes på Norwegian.com 

Pressemeddelse fra: http://www.mynewsdesk.com/dk/norwegian/pressreleases/norwegian-aabner-direkte-rute-til-tel-aviv-fra-koebenhavn-
972386
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Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle turistinformationer til
offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt
om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party– og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover – Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre
verdensreligioner – Flyd i det sunde Døde Hav – Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat – Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land –
Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 


