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Norwegian gjenåpner direkteruter til
Alicante og Malaga fra Sandefjord

Norwegian starter nå direkteflygninger fra Sandefjord Lufthavn TORP til
Alicante og Malaga.

– Vi er svært glade for å være tilbake og gjenåpne rutene fra TORP til Malaga
og Alicante. Nå sikrer vi at våre passasjerer, har et godt tilbud til de mest
populære feriedestinasjonene i Spania, og vi gleder oss til å ønske våre
mange lojale kunder i regionen velkommen om bord igjen, sier Magnus
Thome Maursund, konserndirektør for nettverk, prising og planlegging i
Norwegian.



Når Norwegian letter fra Sandefjord lufthavn, markerer det slutten på en to år
lang pause grunnet utbruddet av pandemien.

– De siste to årene har vært tøffe for alle i luftfarten så nå gleder vi oss til å
kunne ønske Norwegian hjertelig velkommen tilbake til Sandefjord og TORP.
Rutene til Alicante og Malaga er svært populære og det er mange som har
ventet på muligheten til å fly med Norwegian herfra, sier Tine Kleive-
Mathisen, markedssjef, Sandefjord lufthavn TORP.

I november 2010 startet Norwegian opp flygninger fra TORP, og nå som da
går den første flygningen til Alicante i Spania. Over tid er det destinasjonene i
Spania som har vært de mest populære for de som reiser fra TORP med
Norwegian, og dette er grunnen til at det er rutene til Alicante og Malaga
som gjenåpnes.

Alicante og Malaga med Norwegian fra Sandefjord Lufthavn TORP:

Fra 27. mars: Alicante - to avganger i uken, søndag og torsdag.

Fra 28. mars: Malaga – to avganger i uken, mandag og fredag.

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.
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