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Hit reiser nordmenn i sommer
Alicante, London, Malaga og Nice topper Norwegians topp 10-liste over de
mest populære reisemålene fra Norge i sommer.
Strand og storby preger Norwegians topp 10-liste over de mest populære
reisemålene for nordmenn i sommer.
Sol og varme
Etter en lang vinter ønsker mange nordmenn å sikre seg noen dager eller
uker med godvær. Spania dominerer blant destinasjonene for de som ønsker

sol og varme, med reisemål som Alicante, Malaga, Barcelona og Mallorca.
Storby
Storbyferier er også populære i sommer, med London og Berlin på årets topp
10-liste. Mange velger også en kombinasjon av storby- og strandferie og flyr
med Norwegian til for eksempel Nice, Barcelona eller Roma.
Norwegians topp 10-liste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alicante
London
Malaga
Nice
Barcelona
Mallorca
Split
Berlin
Roma
Dubrovnik

* Innenriks og de nordiske landene er ikke inkludert i denne listen. Listen tar
utgangspunkt i reiser som er bestilt før 11.mai 2018 for reiser i juni, juli og
august 2018.

Om Norwegian
Norwegian ble grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly
kom på vingene i 2002. Siden den gang har målet vårt vært å tilby smarte og
hyggelige reiseopplevelser til lave priser.
Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år på rad kåret til
«Flybransjens beste fordelsprogram i Europa/Afrika» under Freddie Awards i
USA. Siden 2012 har Norwegian vunnet over 55 priser for våre produkter,
service og nyskapning innen luftfarten.
I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.

Norwegian tilbyr rimelige flyreiser med utmerket kvalitet i et nettverk av
kortdistanseruter i Norden og til europeiske nøkkeldestinasjoner.
Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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