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Her flyver Norwegian i november 2020

Norwegian tilpasser rutenettet for at imødekomme efterspørgslen og
ændrede rejserestriktioner. Norwegian har opdateret trafikprogrammet for
november 2020, hvor selskabet til otte skandinaviske og europæiske
destinationer fra Danmark.

- Norwegian flyver fortsat danskerne til en stribe attraktive skandinaviske og
europæiske destinationer. Myndighedernes jævnlige ændringer i
rejsevejledningerne påvirker umiddelbart efterspørgslen, og vi tilpasser
fortsat løbende vores kapacitet, så vi møder den efterspørgsel, der er. VI
glæder os til at byde vores kunder velkommen ombord, siger Magnus
Maursund, SVP Commercial Short Haul i Norwegian.



Fra Københavns Lufthavn (CPH) flyves til følgende destinationer:

• Alicante (ALC)
• Berlin (BER)
• Gran Canaria (LPA)
• Krakow (KRK)
• Malaga (AGP)
• Oslo (OSL)
• Stockholm (ARN)
• Aalborg (AAL)

Fra Aalborg Lufthavn (AAL) flyves til følgende destinationer:

• København (CPH)

Norwegian anbefaler, at man sætter sig ind i myndighedernes
rejsevejledninger inden afrejse.

Tryg rejse med Norwegian
Norwegians kunders og personales sikkerhed og sundhed har højeste
prioritet. For at minimere risikoen for smitte ombord har Norwegian indført
en række tiltag:

• Rejsende, som er seks år eller ældre, skal benytte mundbind, når
de rejser med os, sådan som det er anbefalet af de europæiske
luftfartsmyndigheder. Med mundbind bidrager man til at gøre
rejsen tryggere, både for sig selv og for sine medpassagerer.

• Passagerer bedes holde afstand under boarding og deboarding.
• Passagerer bliver fordelt i kabinen, så de sidder med størst mulig

afstand. Midtersæderne er de sidste, der tages i brug. Passagerer,
der rejser sammen, vil blive placeret ved siden af hinanden.

• Der er begrænset servering på ruter over 2 timer og 15 minutter
for at mindske kontakten mellem vores rejsende og vores
ansatte.

• Flyene desinficeres grundigt i henhold til strenge retningslinjer,
og der er ekstra fokus på kontaktpunkter om bord. Dermed
minimeres risikoen for både passagerer og kabinepersonale.

• Alle Norwegians fly er udstyret med avanceret luftfiltrering, der
fjerner så godt som alle mikropartikler i luften, også bakterier og
virus. Samme teknologi anvendes på sygehuses operationsstuer.



Luften i kabinen renses hvert tredje til fjerde minut, sådan at
vores kunder kan følge sig trygge, når de rejser med Norwegian.

• Undersøgelser viser, at risikoen for at blive smittet ombord er
lav. Skulle der opstå mistanke om smitte om bord, er der rutiner
og udstyr på plads for at kunne håndtere det.

Norwegian

Norwegians historie begyndte for mere end 27 år siden. Norwegian blev
grundlagt i 1993, men lavprisselskabet med Boeing 737-fly kom på vingerne i
2002. Norwegian blev hurtigt en vigtig aktør i international luftfart, først på
de korte, europæiske ruter i Europa og senere på langdistanceruterne til og
fra USA, Asien og Sydamerika. Norwegian har i dag en moderne og
brændstofeffektiv flåde, der består af Boeing 787 Dreamliner- og Boeing 737-
fly.

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 er kåret til Europas bedste lavprisselskab seks år i træk af Skytrax,
og fem år i træk har passagererne peget på Norwegian som verdens bedste
lavprisselskab på langdistanceruter. 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.

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

https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-05-05-01/
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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