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930 000 fløy med Norwegian i
desember

Norwegians trafikktall for desember viser at mer enn 930 000 passasjerer
fløy med Norwegian den måneden. Økningen er betydelig sammenlignet med
samme måned i 2020. Men samtidig har også denne desembermåneden vært
kraftig påvirket av myndighetspålagte tiltak og restriksjoner.

Jule- og nyttårstrafikken har gått som planlagt, med et flytilbud som tar
hensyn til en lavere etterspørsel som følge av smittesituasjonen og
myndighetspålagte tiltak.



— Jeg er glad for å kunne slå fast at vi har truffet bra med planlegging og
gjennomføring av ruteprogrammet for desember, inkludert jule- og
nyttårstrafikken som vi vet er veldig viktig for alle som flyr med oss når de
skal hjem til jul. Vi måtte også denne jule- og nyttårshelgen planlegge ut fra
lavere etterspørsel, og fyllingsgraden er bra også for desember. Samtidig
merker vi naturlig nok effekten av Omikronviruset og nye tiltak og
restriksjoner i inn- og utland, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

I desember hadde Norwegian 931 917 passasjerer, mot 129 664 i desember i
2020. Fyllingsgraden var på 71,3 prosent.

— Norwegian ble nylig kåret til det mest punktlige nordiske flyselskapet og
det tredje mest punktlige i hele Europa. Til tross for at vi har lagt bak oss et
krevende år, er jeg stolt av at vi har klart å levere tjenester av god kvalitet,
sier Geir Karlsen.

I desember hadde Norwegian i gjennomsnitt 48 fly i drift, mens 99,6 prosent
av oppsatte flyvninger ble gjennomført. Punktligheten var på 83,8 prosent.

Se detaljerte trafikktall i vedlagte PDF.

Om Norwegian
Norwegian ble grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly
kom på vingene i 2002. Siden den gang har målet vårt vært å tilby smarte og
hyggelige reiseopplevelser til lave priser.

Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år på rad kåret til
«Flybransjens beste fordelsprogram i Europa/Afrika» under Freddie Awards i
USA. Siden 2012 har Norwegian vunnet over 55 priser for våre produkter,
service og nyskapning innen luftfarten.

I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.

Norwegian tilbyr rimelige flyreiser med utmerket kvalitet i et nettverk av
kortdistanseruter i Norden og til europeiske nøkkeldestinasjoner.



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