
Norwegian flyr til Alicante i Spania fra alle de nordiske landene.
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Norwegian slipper ruter for
vintersesongen 2023-2024

144 ruter til 65 destinasjoner står på ruteprogrammet for neste vinterhalvår
og Norwegian fortsetter å fly til nordmenns favorittbyer og feriesteder i
varmere strøk. Billettene er tilgjengelige for bestilling umiddelbart.

– Neste vinter har vi 144 ruter i og mellom de nordiske landene og til
destinasjoner i Europa. Vi viderefører populære ruter, og miksen av
destinasjoner gir kundene muligheter til å fly med oss til drømmeferier med
sol og bad, kunst og kultur eller aktivitetsferier, sier Magnus Thome
Maursund, kommersiell direktør i Norwegian.



Norwegian fortsetter med mange daglige avganger til og fra de største byene
innenriks. Utenriks fortsetter selskapet med direkteruter til spennende
destinasjoner i Europa fra alle de store flyplassene i Norge, slik som Oslo,
Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg tilbyr selskapet direkte flyvninger
fra Haugesund til Alicante, fra Ålesund til Alicante, fra Tromsø til London og
Longyearbyen og fra Sandefjord Lufthavn Torp til både Alicante og Las
Palmas.

Enkelte ruter til de mest populære skidestinasjonene i Alpene blir kunngjort
på et senere tidspunkt.

Norwegian opererer med et sommer- og et vinterprogram som byttes to
ganger i året, i henholdsvis slutten av oktober og slutten av mars. Om få uker
starter sommerprogrammet med 300 ruter til 114 destinasjoner. Blant en
rekke mye besøkte destinasjoner inneholder også sommerprogrammet noen
nyheter, deriblant Bari, Skopje, Porto, Bologna, Bucuresti, Sofia,
Milano/Bergamo, Alanya/Gazipasa og Thessaloniki.

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.

https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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