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Oppdatering om flygninger til og fra
Kanariøyene

Flyplassene er foreløpig gjenåpnet og opererer med redusert kapasitet
mandag.

Status mandag formiddag er at vi jobber for å hente hjem reisende som er
strandet på Kanariøyene. Sikkerheten har øverste prioritet, og derfor vil vi
foreta en sikkerhetssjekk av de åtte flyene som står parkert på Las Palmas
flyplass for å forsikre oss om at de ikke har tatt skade av sandstormene. Vårt
mål er at flyene skal være ferdig inspisert i løpet av dagen.

Vi jobber for å sette opp ekstrafly for å hente hjem våre passasjerer. De første
flyene vil etter planen kunne lette fra Las Palmas sent mandag ettermiddag,
men dette avhenger av værsituasjonen. Reisende vil få direkte beskjed så fort
som mulig. Vi forstår og deler frustrasjonen til våre kunder, og det viktigste
nå er å få alle som sitter strandet på Gran Canaria og Tenerife hjem.

Dagens flygninger til Kanariøyene skal etter planen gå som normalt.

Vi vil holde de reisende oppdatert fortløpende og vil sende ut SMS-er så snart
vi har spesifikk informasjon om deres returflygninger. Det er også mulig å
holde seg oppdatert på våre nettsider og via sosiale medier.

Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 36
millioner reisende i 2019. 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 nesten 170 fly med en
gjennomsnittsalder på 4,6 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige
flyselskapene i verden. Norwegian har for andre gang blitt kåret til det mest

https://www.norwegian.no/ruteinformasjon/


miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on
Clean Transportation (ICCT). De siste fem årene 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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