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Pilotstreiken fortsetter - alle
inneriksflygninger i Norge innstilles
torsdag

Pilotstreiken fortsetter å ramme Norwegians passasjerer torsdag. Dessverre
blir nærmere 35 000 reisende berørt. Alle norske innenriksflygninger blir
innstilt, mens et fåtall innenriksflygninger i Sverige og Danmark blir
gjennomført. De fleste avganger mellom de skandinaviske hovedstedene er
også innstilt. Ruter mellom Skandinavia og USA og Skandinavia og Thailand
skal gå som normalt.



Alle som har registrert mobilnummer på sin Norwegian-profil og som blir
berørt av streken, vil få SMS av Norwegian. Vi oppfordrer alle til å følge med
på hjemmesiden vår for oppdatert informasjon.

Kunder som er berørt av kanselleringer kan ringe følgende nummer som er
døgnåpent: +47 21 49 21 49.

Tusen takk til alle vennlige og tålmodige passasjerer vi har møtt og snakket
med i dag. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for at passasjerene våre skal bli så
lite berørt som mulig.

Følgende flygninger skal etter planen gå som normalt:

Fly til og fra Storbritannia med flightnummer DY2400 til DY2900
Fly til og fra Spania med flightnummer DY5100 til DY5598
Fly til og fra Finland med flightnummer DY5599 til 5999
Fly til og fra USA og Thailand med flightnummer DY7001 til DY7999

Vi vil også gjøre alt vi kan for at øvrig Europa-trafikk også skal gå som
normalt.

For mer informasjon:
Norwegians pressetelefon: +47 815 11 816

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største
lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 424 ruter til 130
destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand og USA. Norwegian
frakter over 20 millioner passasjerer i året. Selskapet er børsnotert (2003) og
har om lag 4 500 ansatte. Norwegian har 96 fly i flåten med en
gjennomsnittsalder på fire år (per februar 2015). Norwegian faser løpende inn
nye, mer miljøvennlige fly og har en en av de mest moderne flåtene i Europa.
Norwegian har blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente
SkyTrax World Airline Awards både i 2013 og 2014. Det er flypassasjerene
selv som bedømmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er
betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.



Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.
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