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Norwegian – Nordmenns 10 på topp
reisemål for juleferien

Juleferien nærmer seg med stormskritt og mange benytter feriedagene til å
reise utenlands. Fra Norge er London, Berlin og Alicante byene som flest vil
besøke.

For mange er ferie og fritid en gyllen mulighet til å reise og oppleve nye
kulturer og steder, og en anledning til å feire jul og nyttår enten på stranden
eller i en storby. Norwegian deler Topp 10-listen over reisemål for jule- og
nyttårsfeiringen. Øverst på listen troner London, Berlin og Alicante, etterfulgt
av Malaga, Las Palmas, Paris, Budapest, Krakow, Barcelona og Edinburgh.



–London er et helårsreisemål og er også mye besøkt i juleferien og for
nyttårsfeiring. Byen ligger bare en kort flytur fra Norge og har noe spennende
å by på for alle og enhver, uavhengig av alder og interesser. Spania fortsetter
å være en feriefavoritt blant nordmenn. Kundene våre trekker frem det
herlige, varme klimaet, gjestfriheten og at man får mer for pengene i Spania
enn her I Norge. Vi ser frem til å ønske alle våre passasjerer velkommen om
bord, sier Magnus Thome Maursund, konsernsjef for nettverk, prising og
planlegging i Norwegian.

At fire av de ti mest etterspurte reisemålene ligger i Spania forteller at landet
fortsatt er en feriefavoritt blant norske reisende, og et land som mange ofte
reiser tilbake til.

Topp 10 reisemål for jule- og nyttårsferien

•London
•Berlin
•Alicante
•Malaga
•Las Palmas
•Paris
•Budapest
•Krakow
•Barcelona
•Edinburgh

Her kan du booke din neste reise

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.

https://www.norwegian.no/


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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