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Hit flyger Norwegian i november

Norwegian fortsätter att anpassa och justera linjenätet beroende på
efterfrågan och ändrade reserestriktioner. Bolaget har uppdaterat linjenätet
för november 2020 och från Stockholm Arlanda flyger Norwegian till åtta
destinationer i november. 

– Norwegian fortsätter att flyga svenskar till ett flertal attraktiva
skandinaviska och europeiska destinationer. Men eftersom reserestriktionerna
fortsätter att ändras och därmed även efterfrågan, fortsätter vi att anpassa
kapaciteten för att möta rådande efterfrågan. Vi ser fram emot att välkomna
våra kunder ombord, säger Magnus Maursund, SVP Commercial Short Haul på
Norwegian.



Från Stockholm Arlanda flyger Norwegian till följande destinationer i
november:
Umeå (UME)
Luleå (LLA)
Köpenhamn (CPH)
Oslo (OSL)
Malaga (AGP)
Alicante (ALC)
Las Palmas (LPA)
London Gatwick (LGW)

För boende i södra Sverige som flyger från Köpenhamn erbjuds följande i
november:
Alicante (ALC)
Berlin (BER)
Gran Canaria (LPA)
Krakow (KRK)
Malaga (AGP)
Oslo (OSL)
Stockholm (ARN)
Aalborg (AAL)

Det är viktigt att man håller sig uppdaterad på eventuella ändringar i
reserekommendationer och restriktioner innan avresa.

Tryggt och säkert resande med Norwegian
För våra kunder och anställda har hälsa och säkerhet alltid högsta prioritet. Vi
vidtar ett flertal åtgärder för att minska risken för smitta ombord och för att
våra resenärer ska kunna resa tryggt med Norwegian.

• Resenärer som är sex år och äldre måste använda ansiktsmask
när de reser med oss och är i enlighet med rekommendationer
från europeiska luftfartsmyndigheter. Med ansiktsmask bidrar
man till att göra resan tryggare både för sig själv och andra
passagerare.

• Passagerare kommer att uppmanas att hålla avstånd under både
ombord- och avstigning.

• Passagerare kommer att spridas ut i kabinen i mån av plats och
mittsätena är de sista som används. Passagerare som reser
tillsammans kommer att placeras bredvid varandra. 

•



För att minska kontakten mellan resenärer och anställda har vi
ingen servering ombord. På längre flygningar har vi begrönsad
servering. 

• Våra plan desinficeras noga enligt strikta rutiner och vi fokuserar
extra på kontaktytor ombord. Därmed minimeras risken för både
passagerare och kabinpersonal. 

• Alla Norwegians plan är dessutom utrustade med avancerad
luftfiltrering som tar bort i princip alla mikropartiklar i luften,
även bakterier och virus. Samma teknik används på sjukhusens
operationssalar. All luft i kabinen renas var tredje till var fjärde
minut och våra kunder kan känna sig säkra på att luften ombord
är ren när de reser med oss. 

• Undersökningar visar att risken för att bli smittad ombord är
extremt liten. Om det skulle uppstå misstanke om smitta ombord
på ett av våra plan har vi rutiner och utrustning för att hantera
det.

För mer information om Norwegians linjer, vänligen besök
www.norwegian.com

Kontakt för media:  Norwegians kommunikationschef
charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com

Norwegians berättelse började för över 27 år sedan. Bolaget etablerades
1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan började flyga först 2002.
Norwegian har blivit en central aktör inom internationell luftfart; först med
kortdistanslinjer i Europa och sedan långdistanslinjer till och från USA, Asien
och Sydamerika. Norwegian har idag en modern och bränsleeffektiv
flygplansflotta som består av flygplansmodellerna Boeing 787 Dreamliner
och Boeing 737.

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

Norwegian har utsetts till Europas bästa lågprisbolag sex år i rad av Skytrax
och fem år i rad har passagerarna röstat fram Norwegian som världens bästa
lågprisbolag på långdistanslinjer. Dessutom har bolagets lojalitetsprogram
Norwegian Reward utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i
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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. 

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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