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640 000 passagerare flög med
Norwegian i februari

Norwegians trafiksiffror för februari visar att antalet passagerare har hållit sig
stabilt under årets andra månad. 640 000 flög med bolaget och kabinfaktorn
var över 81 procent. I februari nådde biljettförsäljningen den högsta nivån
sedan pandemins utbrott i mars 2020.

I februari tog Norge och många andra europeiska länder bort inreseregler och
andra åtgärder och restriktioner i samband med pandemin.

– Februari brukar vara en månad med lägre reseaktivitet, men ändå är antalet
resenärer stabilt från och med januari. Vi är särskilt nöjda med att våra



flygplan har en beläggningsgrad på över 81 procent. När samhället öppnade
upp igen märkte vi direkt en ökad efterfrågan på flygresor. Vi kommer att ha
ett omfattande sommarprogram i år för att möta efterfrågan från många som
vill ut och resa, säger Geir Karlsen, vd på Norwegian.

Norwegian hade 643 089 passagerare i februari 2022, jämfört med 61 374 i
februari 2021. Kabinfaktorn var 81,3 procent. Kapaciteten (ASK) var 1 089
miljoner sittkilometer, medan den faktiska passagerartrafiken (RPK) var 885
miljoner sittkilometer. I februari hade Norwegian i genomsnitt 44 flygplan i
drift och 99,8 procent av reguljärflygen genomfördes. Punktligheten var 87,8
procent.

I sommarprogrammet planeras det för 280 rutter till 38 destinationer och
Norwegian kommer att ha ett 70-tal flyplan i drift. Företaget har noterat en
mycket positiv utveckling av bokningsläget den senaste perioden och följer
noga det osäkra läget i Europa, oron på finansmarknaderna och förändring av
oljepriset.

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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