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Norwegian setter opp flere avganger til
populære soldestinasjoner

Den fortsatt økende etterspørselen gjør at Norwegian setter opp flere
ukentlige avganger til de mest populære destinasjonene i Spania.
Reisefeberen blant nordmenn ser ut til å bli høyere nå som gradestokken
kryper nedover.

Det er mange som ønsker å fly sørover med Norwegian i vinter, og fra midten
av november øker selskapet antall ukentlige avganger til Malaga, Alicante og
Las Palmas. Fra Oslo vil det totalt være opp mot 30 direkteflyvninger i uken
til disse tre destinasjonene.



– Det gleder oss å se at nordmenn viser reiselyst nå som vi går inn i
vintermånedene og at flyene til Spania er så godt som fulle. Vi ønsker
selvfølgelig å møte denne etterspørselen, og setter derfor opp flere ukentlige
avganger fra midten av november, sier Christoffer Sundby, konserndirektør
for marked, salg og kundeservice i Norwegian.

Norwegian har opplevd en økning i antall billettbestillinger gjennom hele
sensommeren og høsten. Frekvensøkningen fra Oslo til Malaga og Alicante
skjer i tidsrommet 17. november til 18. desember. På Las Palmas-ruten legges
det til én ekstra flyvning hver tirsdag fra 14. desember og frem til nyttår:

• Oslo til Malaga øker fra ni til elleve avganger i uken. Det settes
inn ekstra flyvninger på onsdag og lørdag hver uke.

• Oslo til Alicante øker fra ni til ti avganger i uken. Det settes inn
ekstra flyvninger på torsdag hver uke.

• Oslo til Las Palmas øker fra åtte til ni avganger i uken. Fra 14.
desember settes det inn én ekstra flyvning hver tirsdag frem mot
nyttår.

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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