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Norwegian fortsetter å fly til populære
destinasjoner i Italia, Spania, USA og
Thailand

Norwegians endring i basestruktur som ble offentliggjort onsdag kveld, vil ha
liten eller ingen innvirkning på kunders reiseplaner. Norwegian vil fortsette å
fly til populære feriedestinasjoner som Las Palmas, Mallorca, Roma, USA og
Thailand. 

For å øke lønnsomheten vil Norwegian avvikle noen av mannskapsbasene i
Spania, Italia og USA. Disse endringene betyr at fire sommerruter av totalt
over 500 blir innstilt: Roma-Gøteborg, Roma-Tenerife, Roma-Reykjavik og
Roma-Tel Aviv. Når det gjelder nedenstående ruter, endres antall ukentlige
avganger.

• Palma de Mallorca – København, fra 14 til 13 ukentlige avganger
• Palma de Mallorca – Oslo, fra 9 til 8 ukentlige avganger
• Palma de Mallorca – Düsseldorf, fra 9 til 7 ukentlige avganger
• Palma de Mallorca – Helsinki, fra 7 til 6 ukentlige avganger
• Roma – Helsinki, fra 6 til 4 ukentlige avganger
• Tenerife Nord– Madrid, fra 9 til 7 ukentlige avganger

Kunder som blir påvirket av endringene vil få tilbud om andre reisetider.   

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.
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