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Norwegian lanserer direkteruter til
Alicante fra Tromsø, Evenes og Molde

Norwegian fortsetter å satse på regionene og lanserer tre nye direkteruter til
Alicante – fra Tromsø, Evenes og Molde. De nye rutene flys i perioden mars
til oktober.

For Norwegian er det viktig at også folk som ikke bor i Oslo får muligheten til
å fly direkte til spennende destinasjoner i utlandet. Tidligere i år lanserte
selskapet 10 nye ruter fra regionene til Las Palmas, og så langt har disse gått
strålende. Dette beviser at folk i regionene ønsker å fly billig, direkte og
komfortabelt til varmere strøk med Norwegians nye, mer miljøvennlige fly
med gratis internett.



Norwegian vil fly mellom Tromsø og Alicante en gang i uka på mandager
med oppstart 1. april 2013. Evenes – Alicante flys en gang i uka på tirsdager
fra 2. april, mens Molde – Alicante flys en gang i uka på søndager fra 31.
mars. Rutene opereres fram til 26. oktober.

Billetter legges ut for salg 7. desember.

Kontaktperson:
Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen, tlf. 45 45 60 12

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.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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