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Norwegians flytilbud fra Bardufoss har
aldri vært bedre enn i dag

Troms Folkeblad skriver i dag at «Norwegian kutter avganger på Bardufoss»,
og siteres i en rekke nord-norske medier.  Overganger fra sommerprogram til
vinterprogram er ikke «rutekutt», men normale sesongmessige endringer som
gjøres  hvert år i hele rutenettet.

 I november 2011 hadde Norwegian 11 direkteavganger mellom Bardufoss og
Oslo, samt fem avganger fra Bardufoss til Oslo via Bodø. I november i år har
Norwegian 19 direkteavganger mellom Bardufoss og Oslo.  Også i år har vi
gjort små sesongmessige rutejusteringer i flyprogrammet som gjør at antall
frekvenser endres fra 20 frekvenser i sommerprogrammet til 19 frekvenser i
november/desember og 18 i januar/februar.  Vi flyr fremdeles på lørdager, slik
vi har gjort på vinterstid tidligere og på søndager vi flyr vi tre daglige
avganger fra Oslo til Bardufoss og to daglige fra Bardufoss til Oslo. Her har vi
også satt inn større fly for å få plass til flere passasjerer.

Norwegian har en forpliktende avtale med Forsvaret om flytjenester, og
flyprogrammet til Bardufoss er naturlig nok tilpasset vår største kunde som
utgjør hovedgrunnlaget for at vi kan ha så mange avganger hit. 
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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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