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Norwegian lanserar sommarprogrammet
för 2023

I 20 år har Norwegian önskat kunder välkomna ombord och nästa sommar blir
inget undantag. Under våren och sommaren 2023 erbjuder bolaget 300 linjer
till över 110 destinationer i hela linjenätet.

Redan nu går det att boka resor för våren och sommaren 2023 då en stor del
av Norwegians sommarprogram finns tillgängligt med 300 linjer till över 110
destinationer. Med ett 50-tal direktlinjer från Stockholm Arlanda och ett 60-
tal från Köpenhamn – i kombination med ökad kapacitet på de mest populära
destinationerna – finns det många möjligheter att upptäcka Europa på nästa



sommar. Norwegian flyger även från Göteborg Landvetter nästa sommar. 

– Vi är glada över att kunna presentera ett gediget program för nästa
sommar. Förra sommarsäsongen visade på en stor reslust i de nordiska
länderna och vi förväntar att den trenden fortsätter under 2023. Med fler
linjer och avgångar är vi väl förberedda på att möta den förväntade ökade
efterfrågan på flygbiljetter med Norwegian. Vi ser fram emot att önska våra
kunder välkomna ombord, säger Magnus Maursund, Norwegians
koncerndirektör för Network, Pricing & Optimisation.

Norwegian planerar att ha totalt 85 flygplan i flottan nästa sommar och
många av dessa plan är helt nya Boeing a737-MAX 8. Nya, moderna och
bränsleeffektiva flygplan ger ökad komfort för passagerarna och bidrar till
lägre utsläpp.

Sommarprogrammet som gäller mellan april och oktober innebär 1,5 miljoner
stolar i hela linjenätet. För mer information om destinationer och för att boka,
vänligen besök www.norwegian.com

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.

http://www.norwegian.com
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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