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Norwegian med 1,1 millioner passasjerer i
januar

Norwegian startet året med sterkt nyttårssalg, 1,1 millioner passasjerer og en
fyllingsgrad på 78 prosent i årets roligste reisemåned.

I januar hadde Norwegian mer enn 1,1 millioner passasjerer som er en økning
på 78 prosent fra forrige år.

– Folk reiser tradisjonelt mindre i januar, og bruker isteden denne tiden på
året til å bestille fremtidige flyreiser. Allikevel har vi hatt mye fulle fly
spesielt på rutene til varmere strøk. I nyttårsalget solgte vi over en million
seter, noe vi er godt fornøyd med. Vi ser også at den positive bookingtrenden



fortsetter etter salget. Mange planlegger nå reiser i skolens ferier og for
langhelgene i mai, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Årets sommerprogram omfatter 300 ruter til 114 destinasjoner. Dette
inkluderer flere helt nye reisemål. Med et utvidet rutenett og nye fly i flåten
fortsetter Norwegian å rekruttere nye kolleger.

– Den siste uken har vært spesiell for norsk luftfart. Jeg har stor sympati for
ansatte, kunder og alle andre som berøres av Flyrs konkurs. Vi vil bidra til å få
strandede passasjerer frem til sine reisemål i den grad det er plasser
tilgjengelig. Vi inviterer også berørte ansatte i konkursen til å søke på våre
tilgjengelige og utlyste stillinger, sier Karlsen.

Norwegian hadde 1 131 474 passasjerer i januar, 78 prosent mer enn i januar
2022. Fyllingsgraden var på 78 prosent. Kapasiteten (ASK) var 1 870 millioner
setekilometer, mens faktisk passasjertrafikk (RPK) var 1 453 millioner
setekilometer. I januar hadde Norwegian i gjennomsnitt 62 fly i drift, og 99,5
prosent av oppsatte flyvninger ble gjennomført. Punktligheten, som er et mål
på antall avganger som skjer innen 15 minutter etter ordinær tid, var i januar
85,0 prosent.

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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