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Norwegian øker rutetilbudet med
populære sommerruter innenlands

Norwegian åpner populære sommerruter som en del av årets
sommerprogram.

– For reisende til og fra Tromsø, Bergen, Evenes og Andøya har vi gode
nyheter, for også i år åpner vi sommerruter. Rutene har vist seg å være
populære og våre kunder setter pris på disse direkterutene når de skal reise
om sommeren, sier Magnus Thome Maursund, konserndirektør for nettverk,
prising og planlegging i Norwegian. 



I år tilbyr Norwegian totalt 280 ruter til 107 destinasjoner i
sommerprogrammet, og det er i tråd med planlagt opptrapping for sesongen.
I tillegg til å fly til populære destinasjoner i Europa øker også selskapet
rutenettverket innenlands. Sommerflygningene til og fra Evenes, Tromsø og
Andøya er ruter selskapet tradisjonelt har satt opp og som er populære blant
kundene. 

Sommerruter innenriks 

Bergen-Tromsø starter 2. juni og går til slutten av oktober. To ukentlige
avganger, torsdag og søndag. 

Bergen-Evenes starter 3. juni og går til slutten av oktober. To ukentlige
avganger, fredag og søndag. 

Oslo-Andøya starter 16. juni og går frem til 14. august. To ukentlige
avganger, torsdag og søndag. Her finner du hele sommerprogrammet

Sommerprogrammet starter i slutten av mars og varer til i slutten av oktober.

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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