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Norwegian udvider antallet af afgange fra
Aalborg til Spanien

Norwegian øger antallet af afgange på to af flyselskabets mest populære
sommerruter for danskerne. Fra 25. marts 2018 kommer der ekstra afgange
til Malaga og Palma fra Aalborg Lufthavn.

Norwegian øger det ugentlige antal afgange på to af selskabets mest
populære sommerdestinationer for danskerne. Fra Aalborg til Malaga øges
antallet af afgange fra tre ugentlige til fem ugentlige afgange. Dermed flyver
Norwegian fra Aalborg til Malaga fem gange om ugen i hele sommerhalvåret,
der varer fra 25. marts til 27. oktober i 2018.



Det er ikke kun den populære by Malaga, der nu bliver nemmere at flyve til
fra Aalborg Lufthavn. Norwegian udvider nemlig også antallet af afgange fra
Aalborg Lufthavn til Palma på den spanske ø Mallorca. Antallet af afgange
øges til to gange om ugen i månederne april, maj og oktober, hvor Norwegian
før kun havde en enkelt ugentlig afgang. Dermed har Norwegian nu også to
ugentlige afgange til Palma fra Aalborg i hele sommerhalvåret 2018.

”Vi glæder os over at kunne tilbyde flere afgange til nogle af danskernes mest
populære rejsemål. Både Malaga og Palma er destinationer, som danskerne er
meget glade for at besøge. Vi ser frem til at kunne byde endnu flere af de
jyske passagerer velkommen ombord direkte til Spaniens sol og varme,” siger
Thomas Ramdahl, kommerciel direktør i Norwegian.

De nye afgange er allerede lagt til salg på www.norwegian.dk, og priserne på
de direkte flyvninger fra Aalborg starter på 399kr. én vej til både Malaga og
Palma. Til Palma flyver Norwegian på tirsdage og fredage, mens fly til Malaga
går mandage, tirsdage, torsdage, fredage og søndage.
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Norwegian
Norwegian er det 6. største lavprisselskab i verden med omkring 7000
ansatte. I dag opererer Norwegian godt 500 ruter til mere end 150
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand, Caribien og USA.
Norwegian har en flyflåde på over 140 fly, som fragter ca. 30 millioner
passagerer om året. Selskabet har en af verdens yngste flåder med en
gennemsnitsalder på 3,6 år. I 2015 blev Norwegian kåret til det mest
miljøvenlige transatlantiske flyselskab af The International Council on Clean
Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016 og 2017 kårede flypassagererne
Norwegian til verdens bedste lavprisselskab på langdistanceruter i den
anerkendte SkyTrax Awards. For femte år i træk er Norwegian også kåret som
Europas bedste lavprisselskab af SkyTrax.

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

http://www.norwegian.dk/
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