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Norwegian øker til 4 daglige avganger på
Ålesund

Norwegian øker kapasiteten på Ålesund og setter fra 6. april 2010 opp 4
daglige avganger på direkteruten mellom Ålesund og Oslo.

- Vi har vært svært fornøyd med responsen på Ålesund fra vi startet ruten i august
2008, og har lenge ønsket å tilby kundene våre et enda bedre rutetilbud enn de
tre daglige avgangene vi flyr nå. Vi anser dette som et riktig tidspunkt for en
utvidelse, sier kommersiell direktør Daniel Skjeldam.

- Vi har en positiv dialog med næringslivet på Sunnmøre. Regionen har et stort
potensial som vi gjerne vil være med på å utvikle videre, sier Skjeldam.

Billettprisene starter på 395,- kr inkludert skatter og avgifter.

Se pdf-vedlegg for eksakte rutetider.

For ytterligere informasjon:

Kommersiell direktør, Daniel Skjeldam, tlf 90 74 20 73

Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende
lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende
rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.



Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med
Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige
flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i
luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent
innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig
flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer
effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest
bærekraftige valget for passasjerene.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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