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Norwegian fortsætter med at flyve til
populære destinationer i Italien, Spanien,
USA og Thailand

Ændringen af basestrukturen, som Norwegian offentliggjorde onsdag aften,
vil få lille eller ingen betydning for kundernes rejseplaner. Norwegian
fortsætter med at tilbyde flyvninger til populære feriedestinationer som Las
Palmas, Mallorca og Thailand. 

For at forbedre rentabiliteten vil Norwegian afvikle nogle af
mandskabsbaserne i Spanien, Italien og USA. Ændringerne betyder, at 4 ud af
flyselskabets i alt 500 sommerruter lukker: Rom-Gøteborg, Rom-Tenerife,



Rom-Reykjavik og Rom-Tel Aviv. For nedenstående ruter ændres antallet af
ugentlige afgange:

• Palma de Mallorca – København: fra 14 – 13 ugentlige afgange
• Palma de Mallorca – Oslo: fra 9 – 8 ugentlige afgange
• Palma de Mallorca – Dusseldorf: fra 9 – 7 ugentlige afgange
• Palma de Mallorca – Helsinki: fra 7 – 6 ugentlige afgange
• Rome – Helsinki: fra 6 – 4 ugentlige afgange
• Tenerife Nord – Madrid: fra 9 – 7 ugentlige afgange

Kunder, der bliver berørt af disse ændringer, vil blive tilbudt at rejse på et
andet tidspunkt.

Norwegian

Norwegian blev grundlagt i 1993, og lavprisselskabet med Boeing 737-fly
kom på vingerne i 2002. Siden dengang har det været vores mål at tilbyde
gode og smarte rejseoplevelser til lave priser. Norwegian er kåret til Europas
bedste lavprisselskab seks år i træk af Skytrax, og Norwegians
fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år i træk kåret til ”Flybranchens
bedste fordelsprogram i Europa/Afrika” ved Freddie Awards i USA. Siden 2012
har Norwegian vundet mere end 55 priser for selskabets produkter, service og
nyskabelse indenfor luftfart. I 2019 blev Norwegian det første flyselskab, der
underskrev FN’s program for klimatiltag og forpligtede sig dermed til at blive
klimaneutralt inden 2050. Norwegian tilbyder gode priser og høj kvalitet i et
netværk af kortdistanceruter i Norden og Europa.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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