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Norwegian åpner åtte nye ruter i
Skandinavia

Ny direkteavgang mellom Bergen og Tromsø

Norwegian starter opp en rekke nye ruter fra Skandinavia til populære
feriemål i Europa neste vår. Innenriks i Norge åpner ny rute mellom Bergen
og Tromsø fra mars 2010. Alle de nye rutene legges i salg i morgen fredag
16. oktober. Malta blir nytt reisemål både fra Oslo og København. Fra
København åpner Norwegian også nye ruter til Zagreb, Dubrovnik og
Sardinia, i tillegg til Malta. Flygningene starter opp i begynnelsen av mai. Fra
Stockholm starter Norwegian nye ruter til Athen og Palermo med oppstart i
månedsskiftet mars/april. Ruten mellom Bergen og Tromsø har vært ønsket



av mange av Norwegians kunder, både forretningsreisende men også ferie-
og fritidsreisende.

- Både Nord-Norge og Vestlandet er sterke reiselivsområder, og en
direkterute her vil styrke turisttrafikken i begge regioner. Vi opplever også en
sterk ekspansjon i ferie- og fritidsmarkedet i hele Skandinavia, og det er helt
naturlig at også våre danske og svenske kunder glede av Norwegians
utvidede rutetilbud. De nye direkterutene fra Stockholm og København er
nykommere neste sommer, og vi tror at disse destinasjonene skal bli like godt
mottatt i Sverige og Danmark som i Norge, der flere av disse flotte
feriemålene allerede er innarbeidet i ruteprogrammet, sier Daniel Skjeldam,
kommersiell direktør i Norwegian.

- Vi er opptatt av å lytte til kundene. Alle våre nye reisemål fra Skandinavia er
et resultat av den etterspørselen vi har opplevd. Vi har satt opp populære
reisemål til fornuftige priser, også i takt med den sterke passasjerøkningen
Norwegian har hatt siden i fjor, sier Skjeldam.

Introduksjonsprisen mellom Tromsø og Bergen og mellom Oslo og Malta
starter på NOK 499,- én vei, inkludert skatter og avgifter.
Introduksjonsprisene i Danmark og Sverige er DKK 428,- og SEK 499,-

For ytterligere informasjon: Daniel Skjeldam, kommersiell direktør, tlf 907
42073

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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