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Norwegian lanserer ny direkterute fra
Stavanger og gjenåpner ruter fra
Sandefjord og Bergen

For den kommende vintersesongen øker Norwegian reisetilbudet ved å
introdusere og gjenåpne nye ruter.

– Tenerife og Gran Canaria er destinasjoner som står høyt på listen over
steder nordmenn ønsker å besøke i den kalde årstiden. Vi fortsetter å utvide
tilbudene fra byer i Norge med direkteruter til disse populære destinasjonene
for vintersesongen 2022/2023. Ruten fra Stavanger til Tenerife er helt ny for



oss, og vi håper at den blir tatt godt imot, sier Magnus, Thome Maursund,
konserndirektør for nettverk, prising og planlegging i Norwegian.

Rutene fra Sandefjord til Gran Canaria og Bergen til Tenerife gjenåpner i høst
etter å ha vært pauset siden pandemien brøt ut. Ruten fra Stavanger til
Tenerife er en nyhet.

Rutene er sesongbaserte, og er en del av vinterprogrammet som starter
høsten 2022. Rutene vil være tilgjengelig til og med påskeferien i 2023.

Ny internasjonal direkterute fra Stavanger
Stavanger-Tenerife: Én ukentlig avgang på lørdager fra 5. november.

Gjenåpning av internasjonale direkteruter fra Bergen og Sandefjord
Sandefjord-Gran Canaria: Én ukentlig avgang på søndager fra 30. oktober.
Bergen -Tenerife: Én ukentlig avgang på lørdager fra november fra 5.
november.

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.

https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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