
Skandinavene ønsker seg sol, strender og kulturliv.
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Hit reiser dansken, svensken og
«norsken» på høstferie

Topp 5 reisemål i høstferien for skandinavene, og tips til deg som skal på
reise i høst.

Høstmørket kommer sigende, og perioden vi nå er på vei inn i er en populær
årstid for å foreta en etterlengtet ferie. Skandinavene ønsker seg sol, strender
samt kulturliv, og for høstferien er reiser til byer omkring Middelhavet
forlokkende i tillegg til storbyer i Europa.



Topp 5 destinasjoner i Europa for høstferien:

Danmark (uke 42): Malaga, Mallorca, Alicante, Nice, Aalborg.

Sverige (uke 44): Malaga, Alicante, Luleå, Las Palmas, London.

Norge (uke 40): Nice, Alicante, Malaga, København og Bergen.

Å reise har vært et begrenset gode i en lang periode, men i takt med at en
stadig større andel av befolkningen er vaksinert, og dermed kan benytte seg
av et gyldig koronapass ved grensepasseringer har selskapet hatt en økning i
bestillinger av flyreiser.

Høstmånedene er for mange ansett som den beste tiden å reise på storbyferie
fordi det da ikke er fullt så varmt i de europeiske storbyene, samtidig som det
også er færre køer og mindre folkemengder enn det vi er vant med. Likeså er
det varmt nok til å kunne nyte strendene i Sør-Europa.

Tips til deg som skal på reise i høst:

• Pandemien er ikke over, og selv fullvaksinerte kan bli smittet.
Fortsett å ta hensyn til avstand og hygiene der du kan og må.

• Selvbetjeningsskrankene på flyplassene i Norge er åpne. Benytt
disse om du kan for effektiv innsjekking, eller sjekk inn før du
ankommer flyplassen via Norwegians reise-app.

• Vær oppmerksom på at ulike billettyper har ulike vilkår. For
høyest grad av fleksibilitet er det lurt å velge selskapets Flex-
billett.  Les om våre billettyper her.

• Før reisen er det lurt å sjekke at Corona-sertifikatet ditt er gyldig
og tilgjengelig på mobilen.

• Enkelte land har en utvidet bruk av Corona-sertifikatet, og da må
man for eksempel vise dette for å kunne delta på
kulturarrangementer, eller for å få lov til å besøke cafeer og
liknende.

• Husk å ta med deg munnbind – om bord på våre fly er det
fortsatt påkrevet – både for passasjerer og for de jobber om
bord.

• Og som alltid – sjekk at du har reiseforsikring i orden, og at du

https://www.norwegian.no/booking/bestillingsinformasjon/regler-og-vilkar-for-vare-billettyper/


har gyldig pass, evt. visa om det også er et krav for deg.
• Dersom du lurer på hva som gjelder dit du skal kan du benytte et

interaktivt kart på våre nettsider. Her kan du enkelt klikke på det
landet du skal reise til, og se hva som gjelder.

I takt med økende trafikk har Norwegian nå gjenåpnet mange ruter,  og igjen
kan skandinavene også reise til blant annet Roma, Milano, Napoli, Sicilia,
Edinburgh, Warszawa, Wien og Amsterdam. Her kan du søke og bestille reiser.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen om bord.

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.norwegian.no/ruteinformasjon/updates/entry-requirements/#norway
https://www.norwegian.no/
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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