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Norwegian med 1,4 millioner passasjerer i
november – fortsatt god etterspørsel
etter flyreiser

I november hadde Norwegian 1,4 millioner passasjerer, en økning på 37
prosent fra forrige år. Fyllingsgraden for flåten totalt var på 79,5 prosent,
mens den på rutene fra Norge til Sør-Europa var tett på 90 prosent.

– Vi er godt fornøyde med bookingtallene og resultatutviklingen, og glade
over at så mange som 1,4 millioner passasjerer valgte å reise med Norwegian
forrige måned. Selv om vi nå er i lavsesong ser vi at salget av flybilletter,
særlig til varmere strøk, fortsetter å holde seg på et høyt nivå. Jeg er spesielt



fornøyd med punktligheten, som i november er årets beste. Dette er et
resultat av innsatsen fra erfarne og engasjerte kolleger som alltid setter
kundene i første rekke, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Norwegian hadde 1,374,828 passasjerer i november, 37 prosent mer enn
november i fjor. Fyllingsgraden var på 79,5 prosent. Kapasiteten (ASK) var 2
122 millioner setekilometer, mens faktisk passasjertrafikk (RPK) var 1 686
millioner setekilometer. I november hadde Norwegian i gjennomsnitt 64 fly i
drift, og 99,7 prosent av oppsatte flyvninger ble gjennomført. Punktligheten,
som er et mål på antall avganger som skjer innen 15 minutter etter ordinær
tid, var i november 90,3 prosent.

God etterspørsel etter flyreiser

– Vi står solid og er godt posisjonert for å foreta nødvendige
sesongtilpasninger. Vi har justert ruteprogrammet for lavsesongen og har
sikret om lag 15 prosent av estimert drivstoff for 2023. I november lanserte vi
mange nye ruter fra Norden til byer i Europa, og vi ser frem til å ønske kunder
velkommen om bord både vinter og sommer, på vei til godt kjente eller nye
spennende reisemål i Europa, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Norwegian er i dag det største norske flyselskapet, og er et av Europas
ledende lavprisselskaper med rundt 4000 ansatte. I vinter ansetter selskapet
omkring 750 nye medarbeidere til selskapets baser i de nordiske landene for
å bemanne for sommersesongen 2023. Neste sommer har Norwegian 85 fly i
drift og tilbyr kundene et omfattende reiseprogram med 239 ruter og hyppige
avganger til spennende destinasjoner i Europa.

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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