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Norwegian ser fremover etter streiken

Norwegian er veldig glad og lettet over at streiken er over, og for at
selskapets teknikere kommer tilbake på jobb. I streikeperioden har selskapet
gjort alt i sin makt for å minimere følgene for passasjerene, og mange i
Norwegian har jobbet dag og natt for å redusere disse konsekvensene.
Norwegian beklager overfor de kundene som er blitt berørt og er glad for at
selskapet igjen kan rette blikket fremover. 

I sommer gjennomfører Norwegian mellom 400 og 450 flyvninger hver dag.
På grunn av streiken måtte selskapet kansellere enkelte flyvninger, men ikke
mer enn et fåtall av det totale antallet avganger. Selv om konflikten er
avsluttet, forventes noe etterslep av teknisk vedlikehold. Selskapets mål er
likevel å gjennomføre alle flyvninger som står på programmet. 



Da streiken brøt ut tok selskapet en beslutning om å forsøke å verne om
flyvninger til typiske feriedestinasjoner så langt som det var mulig. Detaljert
planlegging bidro til å minimere konsekvensene for passasjerene.

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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