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Norwegian flyger över 270 rutter i
sommar

I sommar kan Norwegians kunder välja resmål bland bolagets 270 rutter.
Norwegian har den senaste tiden öppnat många destinationer, som varit
pausade de senaste åren, och introducerat helt nya resmål från bland annat
Stockholm-Arlanda.

− I år kommer resenärerna att njuta mer än någonsin av att ha möjligheten
att resa runt i världen och vi gläds åt att kunna presentera ett fullspäckat
sommarprogram. Speciellt till Grekland återöppnar vi många direktflyg utöver
att vi introducerar nya rutter till bland annat Mykonos och Thessaloniki, säger



Magnus Thome Marusund, koncerndirektör för nätverk, prissättning och
planering på Norwegian.

Sommarprogrammet startar i slutet av mars och pågår till slutet av oktober.
Det är bara en månad sedan som Norwegian annonserade tre nya rutter i
sommarprogrammet; till Mykonos, Thessaloniki och Antalya – direkt från
Stockholm – varifrån företaget under sommaren erbjuder direktflyg till 55 av
de populäraste destinationer i Norden och Europa.

Sommarens resmål 10-i-topp hos Norwegian

• Malaga
• Alicante
• Köpenhamn
• London
• Paris
• Nice
• Barcelona
• Antalya
• Cypern
• Split

Reserestriktioner till följd av pandemin har tagits bort i många europeiska
länder. Ändå kräver många länder att turister fyller i ett registreringsformulär
och kan dokumentera att de är vaccinerade och har ett giltigt coronapass. I
vissa länder bör du även använda ansiktsmask när du reser med
kollektivtrafiken. Norwegians interaktiva karta är ett bra verktyg när du vill
veta vad som gäller på ditt resmål. Du hittar den här.

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.

https://www.norwegian.com/se/ruttkarta/


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.
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