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Norwegian fortsätter att flyga till
populära destinationer i Italien, Spanien,
USA och Thailand

Norwegians förändring i basstrukturen som offentliggjordes i onsdags kväll,
kommer att få minimala eller inga konsekvenser för kunders resplaner. Vi
kommer att fortsätta flyga till populära semesterdestinationer som Las
Palmas, Mallorca, Roma, USA och Thailand.

För att öka lönsamheten kommer Norwegian att avveckla några av
personalbaserna i Spanien, Italien och USA. Dessa förändringar innebär att



fyra sommarlinjer av totalt över 500 linjer kommer att ställas in: Rom-
Göteborg, Rom-Teneriffa, Rom-Reykjavik och Rom-Tel Aviv.

För nedanstående linjer ändras antal avgångar per vecka:

• Palma de Mallorca – Köpenhamn, från 14 till 13 avgångar i
veckan

• Palma de Mallorca – Oslo, från 9 till 8 avgångar i veckan
• Palma de Mallorca – Düsseldorf, från 9 till 7 avgångar i veckan
• Palma de Mallorca – Helsinki, från 7 till 6 avgångar i veckan
• Roma – Helsinki, från 6 till 4 avgångar i veckan
• Tenerife Nord– Madrid, från 9 till 7 avgångar i veckan

De kunder som påverkas av ändringarna kommer att erbjudas alternativ. 

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.

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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