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Norwegian med betydelig ruteøkning på
norsk innenriks

Norwegian øker antall daglige avganger på flere norske innenriksruter.
Reisende mellom Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Stavanger, Oslo-Alta,
Oslo-Evenes, Oslo-Tromsø, Oslo-Molde og Oslo-Ålesund kan se fram å kunne
velge mellom enda flere avganger og en mer fleksibel tidtabell.

For å møte etterspørselen i markedet, øker Norwegian tilbudet til de reisende
på åtte innenriksruter fra og med 31. mars 2014:

Oslo-Bergen øker fra 13 til 15 daglige avganger



Oslo-Trondheim øker fra 13 til 15 daglige avganger

Oslo-Stavanger øker fra 11 til 13 daglige avganger

Oslo-Ålesund øker fra fire til fem daglige avganger. Ny avgang kl. 11.40 fra
Oslo med retur fra Ålesund kl.13:05.

Oslo-Molde øker fra tre til fire daglige avganger. Ny avgang kl.14.00 fra Oslo
med retur fra Molde kl.15.30.

Oslo-Alta øker fra én til to daglige avganger. Ny avgang fra Oslo kl.16.50 med
retur fra Alta kl. 19:20. I tillegg flyr Norwegian en tur mellom Oslo og Alta
som går via Tromsø.

Oslo-Evenes øker fra fire til fem daglige avganger. Ny avgang kl. 07.00 fra
Oslo med retur fra Evenes kl. 09.05.

Oslo-Tromsø øker fra fem til seks daglige avganger med ny avgang kl 11.00
fra Oslo med retur fra Tromsø kl 13.25.

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

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største
lavprisselskapet i Europa med 382 ruter til 121 destinasjoner. I dag opererer
Norwegian 382 ruter til 121 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten,
Thailand og USA. Norwegian fraktet  nærmere 17,7 millioner passasjerer i
2012. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 3 000 ansatte. Norwegian
har 75 fly i flåten med en gjennomsnittsalder på 4,6 år (per mars 2013).
Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige fly og har en en av de
mest moderne flåtene i Europa. I juni 2013 ble Norwegian kåret til Europas
beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Det er
flypassasjerene selv som bedømmer over 200 flyselskaper over hele verden i
det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i
flybransjen.

Følg Norwegian på Facebook her.

http://www.facebook.com/flynorwegian


Følg Norwegian på YouTube her.
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