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Norwegian lanserer 12 nye ruter fra
Norge neste sommer

Norwegian lanserer 12 nye ruter fra Norge i neste års sommerprogram. Helt
nye reisemål fra Oslo er Bilbao, Lisboa, Svalbard, Visby (Gotland) og Aalborg.
To innenriksruter, samt direkteruter fra Trondheim, Bergen og Stavanger til
populære utenlandsdestinasjoner, er også nytt på rutekartet. I tillegg øker
selskapet kraftig på ruten Oslo-Barcelona, samt på flere andre sommerruter.

Norwegian fortsetter å utvide rutenettet med nye, spennende destinasjoner
fra Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen. Helt nye reisemål neste sommer er
den nord-spanske byen Bilbao, den portugisiske hovedstaden Lisboa,
eksotiske Longyearbyen på Svalbard, Visby på idylliske Gotland i Østersjøen



og Skagen-nære Aalborg. Alle disse rutene går fra Oslo Gardermoen.

Nye direkteruter fra Trondheim, Bergen, Stavanger og Harstad/Narvik
For reisende fra Trondheim, Bergen, Stavanger og Harstad/Narvik har
Norwegian flere gode nyheter. Det blir ny direkterute fra Trondheim til
Krakow, Korfu og Harstad/Narvik. Det blir også ny direkterute mellom Bergen
og Palma, Korfu og Harstad/Narvik. Norwegian-passasjerer i Stavanger kan
glede seg over en ny direkterute til Palma/Mallorca, mens reisende fra
Harstad/Narvik får direkteruter til Bergen og Trondheim.

Øker på eksisterende ruter
Flere og flere velger Norwegians nyere og mer miljøvennlige Boeing 737-
800-fly med gratis internett når de skal ut og reise. På grunn av god
passasjervekst og etterspørsel, øker selskapet antall avganger til flere
reisemål i sommerprogrammet. Ruten Oslo-Barcelona øker aller mest, fra sju
til 11 ukentlige avganger.

Oversikt over alle de nye rutene:

Fra Oslo:

Oslo – Lisboa: to ukentlige i perioden juni til oktober

Oslo – Bilbao: to ukentlige i perioden juni til september

Oslo – Visby: to ukentlige i midtsommer

Oslo – Aalborg: daglig, unntatt lørdag

Oslo – Svalbard: tre ukentlige, helårsrute

Fra Bergen:

Bergen – Palma /Mallorca: én ukentlig fra april til oktober (to ukentlige i
midtsommer)

Bergen – Korfu: én ukentlig i midtsommer



Bergen – Evenes: to ukentlige i midtsommer

Fra Stavanger:

Stavanger – Palma/Mallorca: én ukentlig i midtsommer

Fra Trondheim:

Trondheim – Korfu: én ukentlig i midtsommer

Trondheim – Krakow: to ukentlige, helårsrute

Trondheim – Evenes: to ukentlige

Økning eksisterende ruter:

Fra Oslo:

Oslo – Barcelona: økning fra sju ukentlige til 11 ukentlige

Oslo – Faro: økning fra én til to ukentlige

Oslo – Malta: økning fra én til to ukentlige

Oslo – Burgas: økning fra én til to ukentlige

Oslo – Ajaccio/Korsika: økning fra én til to ukentlige

Oslo – Sarajevo: økning fra én til to ukentlige

Oslo – Budapest: økning fra sju til ti ukentlige

Oslo – Dublin: økning fra to til tre ukentlige

Oslo – Edinburgh: økning fra fem til seks ukentlige



Oslo – Tallinn: økning fra tre til fire ukentlige

Oslo – Andenes: økning fra to ukentlige i midtsommer til to ukentlige, mai til
september

Fra Bergen:

Bergen – Nice: økning fra én til to ukentlige

Bergen - Dubrovnik: økning fra én ukentlig i midtsommer til én ukentlig i hele
sommersesongen

Fra Trondheim:

Trondheim – Dubrovnik: økning fra én ukentlig i midtsommer til én ukentlig i
hele sommerprogrammet

Fra Stavanger:

Stavanger – Nice: økning fra to i midtsommer til tre i midtsommer

Billetter legges ut for salg 18. oktober.

Kontaktperson:
Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen, tlf 45 45 60 12.

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største
lavprisselskapet i Europa med direkteruter innenlands i Norge og til en rekke
land i Europa, samt Nord-Afrika og Midtøsten (296 ruter og 114 destinasjoner
per juni 2012). Med lave priser og kundevennlige løsninger har selskapet hatt
en sterk passasjervekst de siste årene. Norwegian fraktet  nærmere 16
millioner passasjerer i 2011. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 2
500 ansatte. Norwegian har 64 fly i flåten (per juni 2012). Norwegian faser
løpende inn nye, mer miljøvennlige Boeing 737-800-fly  og vil ha en av
Europas aller mest moderne og miljøvennlige flyflåter om få år.

Følg Norwegian på Facebook her.

http://www.facebook.com/flynorwegian


Følg Norwegian på YouTube her.
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