
Det anbefales å komme ca . 4 timer før avgang for å ta koronatest på Oslo lufthavn Gardermoen.
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Norwegians kunder får rabatt på
koronatest og Fit-to-Fly-attest

Denne sommeren er det viktigere enn noensinne å forberede seg godt i
forkant av en reise, og for de som skal reise utenlands kan det være et krav
om å legge frem et bevis på en negativ koronatest. I samarbeid med
Dr.Dropin får kunder hos Norwegian rabatter på dette inkludert en Fit-to-Fly-
attest.

I samarbeid med Dr.Dropin i Norge får kunder av Norwegian rabatter på PCR-
test og antigen/hurtigtest samt en Fit-to-Fly-attest. Testene kan utføres på
Oslo lufthavn på Gardermoen, samt på deres testklinikker i Oslo, Bærum,



Asker, Bergen og Trondheim.

For reisende med Norwegian er prisen 1095 kroner for en individuell test,
mens det for grupper på mer enn tre personer gis en rabatt på 25 prosent. De
betaler da 895 kroner per person. Veiledende pris for testene er 1195 kroner.

Dersom man skal ta testen på Oslo lufthavn anbefaler Dr.Dropin å møte opp
ca. 4 timer før avgang. Når testen og resultatet er klart får kundene med seg
Fit-to-Fly-attesten på engelsk. Klinikken har den siste tiden meldt om økt
pågang av kunder som ønsker å ta testen i forbindelse med reise, og
anbefaler derfor alle å bestille time i god tid før avreise.

Klinikken på Oslo lufthavn Gardermoen er lokalisert bak skrankene for
bagasjelevering i innsjekkingsområdet i avgangshallen. Timebestilling kan
gjøres hos Dr.Dropin.

Innreiserådene i de enkelte land kan brått endre seg, og Norwegian anbefaler
alle å undersøke hva som gjelder på den destinasjonen man skal besøke.
Selskapets kunder får informasjon om dette når de bestiller billetter, men kan
også oppdatere seg på selskapets sider.

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.

https://drdropin.no/norwegian/?utm_source=norwegian&utm_medium=pr&utm_campaign=koronatest
https://www.norwegian.no/ruteinformasjon/updates/entry-requirements/#norway


Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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