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Norwegian lancerer ungdomsbilletter på
flere ruter
Nu bliver det ekstra billigt for unge at rejse med Norwegian. Flyseskabet
lancerer nu en særlig ungdomsbillet for unge mellem 12 og 26 år på ruterne
mellem København og Oslo, Stockholm, Helsinki, Trondheim og Bergen samt
mellem Billund og Oslo. I slutningen af oktober lancerede Norwegian også
ungdomsbilletter mellem København og Aalborg.
Unge mellem 12 og 26 år kan nu rejse ekstra billigt med Norwegian på
ruterne mellem København og Oslo, Stockholm, Helsinki, Trondheim og
Bergen samt mellem Billund og Oslo. Flyselskabet lancerer nemlig en
ungdomsbillet, som kan erhverves ved at benytte kampagnekoden UNDER26

på selskabets hjemmeside ved billetbestilling. I slutningen af oktober
lancerede Norwegian også ungdomsbilletter mellem København og Aalborg.
Prisen for en ungdomsbillet starter fra 299,- enkeltbillet.
”Vi er glade for at kunne tilbyde vores unge rejsende en endnu mere attraktiv
pris på flere nordiske ruter både fra København og Jylland. Med dette initiativ
får endnu flere unge større mulighed for at rejse nemt, komfortabelt og billigt
mellem de nordiske lande. Vi glæder os til at byde velkommen om bord på
vores nye, mere miljøvenlige fly med gratis WiFi,” siger Johan Bisgaard
Larsen, informations- og markedschef i Norwegian.
Fakta om ungdomsbilletter
* Alderskontrol vil blive udført ved gate, og den rejsende skal kunne vise
godkendt legitimation ved ombordstigning
* For at bestille ungdomsbilletter skal du være mellem 12 og 26 år, og ikke
være fyldt 26 år på afrejsetidspunktet
* Tilgængelighed kan variere fra rute til rute

For mere information:
Presse- og markedschef, Johan Bisgaard Larsen, tlf. 31 31 31 28
Kommunikationsrådgiver Daniel Kirchhoff, tlf. 26 57 07 67

Norwegian
Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og det tredjestørste
lavprisselskab i Europa. I dag opererer Norwegian 417 ruter til 126
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand og USA. Norwegian
fløj over 20 millioner passagerer i 2013. Selskabet er børsnoteret (2003) og
har omkring 4500 ansatte. Norwegian har 100 fly i flåden md en
gennemsnitsalder på 4,8 år (per marts 2013). Norwegian indfaser løbende
nye, mere miljøvenlige fly og har en af de mest moderne flyflåder i Europa.
Både i 2013 og 2014 blev Norwegian kåret til Europas bedste lavprisselskab
af anerkendte SkyTrax Airline Awards. Det er flypassagererne selv, der
bedømmer over 200 flyselskaber over hele verden i det, der er betegnet som
den mest prestigefyldte prisuddeling i flybranchen. For mere information
besøg www.norwegian.com
Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.
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