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Norwegian utvider sommerruten mellom
Andenes og Oslo neste år

Foto: Ordføreren på Andøya sammen med Norwegians crew 
under sommerens historiske ruteåpning.

Sesongen starter 2. mai 2013 og varer helt frem til 26. september.

Smekkfulle fly og stor etterspørsel i sommer har gjort at Norwegian har
besluttet å utvide neste års sommerrute mellom Andenes i Vesterålen og
Oslo.

Utvidelsen av neste års rute er nesten en dobling av årets sommerrute: 



• Fra 2. mai til 20. juni neste år vil Norwegian tilby ukentlige
avganger mellom Gardermoen og Andenes. Avgangene vil være
på torsdager med avreise fra Gardermoen kl. 10.25 og kl. 12.40
fra Andenes.

• I perioden 5. mai til 16. juni vil Norwegian øke med flyvninger
også på søndager med avganger fra Gardermoen kl. 15.00 og kl.
17.20 fra Andenes.

• Fra 23. juni til 15. august vil Norwegian tilby tre ukentlige
avganger på tirsdager, torsdager og søndager mellom Oslo og
Andenes. Her vil avreisetidspunkt fra Gardermoen bli kl. 15.00 og
kl. 17.20 fra Andenes.

• I perioden 18. august til 29. september vil det bli ukentlige
flyvninger til og fra Gardermoen og Andenes på søndager med
avreise fra Oslo klokka 15.00 og 17.20 fra Andenes.

• Fra 22. august til 26. september vil Norwegian også tilby
ukentlige flyvninger på torsdager med avreise fra Gardermoen kl.
10.25 og 12.40 fra Andenes.

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.
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