21.9.2017

Nå får Fosen daglige flyruter til Oslo -adressa.no

NYHETER
NYHETER

TRONDHEIM

VÆRET

 Hei, 
SØR TRØNDELAG

NORD TRØNDELAG

MØRE OG ROMSDAL

+ PLUSS
INNENRIKS

 SØK

 MENY

UTENRIKS

Visningshelg
23.–24. september

Sett av en time til visning.
Finn din nye bolig her

Nå får Fosen daglige ﬂyruter
til Oslo
Flyviking starter ﬂyvningene i okober.

Fra oktober får Fosen daglige ﬂyvninger til Oslo. FOTO: FLY VIKING
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Flyviking skal ha to daglige
avganger mandag til fredag
mellom Ørland og
Gardermoen, i begge retninger,

NYHET!

Smart bilforsikring

mens det søndager blir én
avgang i hver retning.

Nå slipper du
å følge med på
kjørelengden
din

Avtalen mellom Ørland
kommune og Flyviking ble klar
torsdag, med oppstart fra

Les mer ›

16.oktober.
- Dette er en god nyhet for hele
regionen og en stor dag for sivil
luftfart til og fra Fosen samt
kysten av Trøndelag. Med
Flyviking på plass betyr det et
bedre rutetilbud, større ﬂy og
lavere priser, sier ordførerer Tom Myrvold (H)i Ørland kommune i en
pressemelding.
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Ørland kommune er eier av den sivile ﬂyterminalen Ørland lufthavn.
- Flyviking tilbyr billetter til lav pris. Det betyr at selskapet også vil være
attraktivt for reiser i privat regi, sier Myrvold i pressemeldingen.
I starten av september satte selskapet Værnes lufthavn på sitt rutenett,
med oppstart av ei rute som forbinder Værnes med Bodø, Stokmarknes
og Tromsø. Med ruta fra Ørland til Gardermoen får Trøndelag en
sterkere posisjon i selskapets satsing.
LES OGSÅ: Tilsynet fant 17 avvik hos Flyviking
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