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Over tusen nominerte i jakten på landets
minst bereiste personer

For to uker siden startet Norwegian jakten på Norges 10 minst bereiste
personer. Responsen har vært enorm og så langt har over tusen personer blitt
nominert. Mange har ikke engang vært utenfor Norges grenser.

Nordmenn elsker å reise og de siste årene har vi reist både oftere og lengre.
Norwegian var derfor spent på hvor mange som ville melde seg da jakten på
Norges minst bereiste personer startet for to uker siden.

Norwegian har fått over hundre tips hver eneste dag om hvem som kan være
blant de minst bereiste. Det er mange verdige kandidater som kjemper om å



få ta med seg en venn til New York.

Ekstremt hjemmekjær
Norwegian vil filme seks av kandidatene underveis. En av dem er Jeanett (25)
fra Moss. Hun er så hjemmekjær at hun knapt har forlatt hjembyen siden hun
ble ”tvunget ” med på sydenferie av foreldrene i 13-årsalderen. Se filmen om
Jeanett her.

Nestemann som fikk besøk av Norwegian var Jon Magne fra Vallset. I
motsetning til Jeanett har Jon Magne en drøm å reise mye mer, men jobb og
økonomi har gjort at de store reiseopplevelsene har blitt satt på vent. Se
filmen om Jon Magne her.

Stor variasjon 
De nominerte er fra hele landet med stor variasjon i alder og kjønn. Mange
har ikke vært utenfor Norge og noen har knapt vært utenfor sitt eget
hjemfylke. Det er derimot ikke et kriterium at man ikke har vært utenfor
Norges grenser. Noen av de påmeldte har for eksempel reist til det samme
stedet i Syden år etter år. Det kvalifiserer også til å være lite bereist.

Alle kandidatene har reist minimalt, men har veldig ulike grunner for at det
har blitt sånn. Noen har vært forhindret av stram økonomi, noen har aldri hatt
anledning grunnet livssituasjon, mens andre rett og slett ikke har ønsket å
reise før nå. Det alle kandidatene har til felles er at de ønsker seg en
drømmetur til New York med Norwegian.

Fakta om Norges minst bereiste
Norges minst bereiste kåres ved hjelp av nominasjoner fra publikum. Frem til
16. august kan du nominere deg selv eller noen du kjenner via norwegian.no.
De 10 utvalgte får ta med seg en venn og bli med Bjørn Kjos på en av de først
flyvningene til New York med Norwegians nye 787 Dreamliner.

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

http://www.youtube.com/watch?v=iSmvyXCcCQo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=GlGk9DSbEao&feature=youtu.be


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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