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Oppdatert informasjon om Norwegians
flyvninger
Norwegian gjør sitt ytterste for å ivareta kunder som har blitt berørt av at
selskapets Boeing 737 MAX 8 har blitt tatt ut av drift inntil videre. Flyvninger
blir slått sammen, flyflåten blir omdisponert og passasjerer blir booket om til
andre avganger.
Norwegian har jobbet på spreng i hele natt for å finne løsninger for
passasjerer som blir berørt av endringer i flyprogrammet. Status onsdag
morgen er at de aller fleste har blitt ivaretatt og vi jobber nå med å gi gode
alternativer til noen hundre resterende passasjerer som skal reise til og fra
norske flyplasser.
Passasjerer som er berørt, blir kontaktet direkte via SMS. Det er viktig at alle
andre passasjerer forholder seg som normalt. Vi slår sammen flygninger som
betyr at de aller fleste som blir berørt får ny avgangstid samme dag. For
detaljer om enkeltflyvninger oppfordrer vi til å sjekke «Er flyet i rute» på våre
nettsider. Kunder som likevel trenger å kontakte oss kan gjøre det via chat,
sosiale medier eller telefon: +47 21 49 00 15.
Totalt har 19 flyvninger blitt kansellert i/til/fra Norge. Vi har om lag 650
flyvninger om dagen.

Norwegian er det femte største lavprisselskapet 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, Singapore,
Karibia, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 160 fly med
en gjennomsnittsalder på 3,8 år og er blant de mest moderne og
miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har blitt kåret til det mest

miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on
Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016, 2017 og 2018 har Norwegian
blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge
flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For
sjette år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste
lavprisselskap av SkyTrax. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte
medarbeidere.
Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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