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Norwegian øker på USA-ruter etter god
etterspørsel
På grunn av god etterspørsel, øker Norwegian frekvensen på en rekke
populære ruter mellom Europa og USA. Reiseglade nordmenn kan glede seg
over flere avganger fra Oslo til San Fransisco, samt fra Oslo til Miami.
Norwegian øker antall avganger fra London, Barcelona, Madrid, Oslo og Paris,
til San Fransisco, Austin, Denver, Tampa, Los Angeles, Boston og New York.
Fra Oslo øker antall avganger fra to til tre ukentlige til San Fransisco og Fort
Lauderdale.

- Våre transatlantiske direkteruter har blitt svært godt mottatt av reisende på
begge sider av Atlanteren og vi øker nå antall avganger på ruter med spesielt
god etterspørsel. De nye avgangene vil bidra til økt fleksibilitet for våre
passasjerer, både for de som reiser for jobb og for de som reiser på fritiden.
Nå ser vi frem til å ønske enda flere reisende velkommen om bord våre nye,
mer miljøvennlige Dreamlinere, sier Senior Vice President Commercial i
Norwegian, Matthew Wood.
Norwegians løpende optimalisering av ruteprogrammet vil også bidra til å
redusere selskapets kostnader.
Her er frekvensøkningene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oslo (OSL) til Oakland/San Fransisco (OAK) øker fra to til tre
ukentlige avganger.
Oslo (OSL) til Miami/Fort Lauderdale (FLL) øker fra to til tre
ukentlige avganger.
Barcelona (BCN) til San Fransisco (SFO) øker fra tre til fire
ukentlige avganger.
London (LGW) til Austin (AUS) øker fra tre til fire ukentlige
avganger.
London (LGW) til Denver (DEN) øker fra tre til fire ukentlige
avganger.
London (LGW) til San Fransisco (SFO) øker fra fem ukentlige
avganger til daglige avganger.
London (LGW) til Tampa (TPA) øker fra to til tre ukentlige
avganger.
Madrid (MAD) til Los Angeles (LAX) øker fra fire til fem ukentlige
avganger.
Paris (CDG) til Boston (BOS) øker fra fire til fem ukentlige
avganger.
Paris (CDG) til Denver (DEN) øker fra tre til fire ukentlige
avganger.
Paris (CDG) til Los Angeles (LAX) øker fra én daglig avgang til 10
ukentlige avganger.
Paris (CDG) til New York (JFK) øker fra én daglig avgang til ni
ukentlige avganger.

Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 37

millioner reisende i 2018. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer
enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og
Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 170 fly med en
gjennomsnittsalder på 3,8 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige
flyselskapene i verden. Norwegian har for andre gang blitt kåret til det mest
miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on
Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 har
Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter,
ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline
Awards. Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av
SkyTrax seks ganger. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere.
Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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