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TIL ENGLAND FRA DIN LOKALE FLYPLASS 
 
 

 
 

 

Scarboroughs nærmeste flyplasser er Manchester, Newcastle og Liverpool. Disse flyplassene gir kort 
flyplasstransport og mer tid i England. Det er også mulig å fly til London Gatwick, London Heathrow, Stansted 
eller Edinburgh i Skottland hvis turen omfatter min. 4 overnattinger. KLM flyr daglig med mellomlanding til 
mange flyplasser nær Scarborough. F.eks. Manchester, Newcastle, Leeds, Humberside, Durham, Tees Valley, 
Birmingham etc. 
 
Brightons nærmeste flyplass er London Gatwick, kun ca. 1 time fra byen. Man kan også fly til London Heathrow 
eller London Stansted. 
 
For Bournemouth, Eastbourne, Torquay og Hastings gjelder samme flyplasser som for Brighton. 
 
På noen turer kan vi evt. hjelpe gruppen med å finne flybilletter, men da trenger vi å vite nøyaktige reisedatoer 
(med 3 alternativer), avreiseflyplass med alternativ og antall personer +/- 10%.  Gruppen kan ofte finne lave 
priser ved å kontakte flyselskapenes gruppeavdelinger direkte. Se under. 
 
Ved korpstur foretrekker mange å fly med SAS, som har daglige flyavganger fra de fleste flyplasser (i blant med 
mellomlanding) til Manchester. Spesialtilbud for NMF-medlemmer for bagasje og musikkinstrumenter. 
 
 
Oslo Gardermoen             
SAS   Manchester og London direkte de fleste dager 
Norwegian Manchester direkte flere ganger i uken 
   London Gatwick direkte flere ganger daglig  
  Edinburgh direkte flere ganger i uken 
Ryanair  Stansted direkte flere ganger daglig 
KLM  Til de fleste engelske flyplasser daglig via Amsterdam  
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Torp               
Ryanair  Manchester direkte flere ganger i uken 
  Stansted direkte daglig  
Norwegian London Gatwick flere ganger i uken 
 
Kristiansand              
SAS   London og Manchester flere ganger daglig via Oslo eller København 
Norwegian London Gatwick daglig via Oslo 
  Manchester flere ganger i uken via Oslo 
KLM  De fleste engelske flyplasser daglig via Amsterdam 
  
Stavanger              
SAS   London direkte flere ganger i uken 
Norwegian  London Gatwick direkte flere ganger i uken 
  Manchester direkte flere ganger i uken  
British Midland  Newcastle direkte flere ganger i uken 
Widerøe Newcastle direkte flere ganger i uken 

 
Haugesund              
SAS   London og Manchester daglig via Oslo 
Norwegian London Gatwick daglig via Oslo 
  Manchester flere ganger i uken via Oslo 
 
Bergen               
SAS   Manchester daglig via Oslo 
  London direkte daglig  
Norwegian  London Gatwick direkte flere ganger daglig 

Manchester flere ganger i uken via Oslo 
 Edinburgh direkte flere ganger ukentlig 

EasyJet  Liverpool direkte flere ganger ukentlig 
Loganair Newcastle direkte flere ganger i uken 

 
Ålesund              
SAS   London og Manchester daglig via Oslo  
Norwegian  London direkte flere ganger i uken 
 
Trondheim              
SAS   Manchester og London daglig via Oslo 
Norwegian  London Gatwick direkte flere ganger i uken 
  Manchester flere ganger i uken via Oslo 
 
Bodø og Harstad             
SAS  Manchester og London daglig via Oslo 
Norwegian London Gatwick daglig via Oslo 
  Manchester flere ganger i uken via Oslo 
 
Tromsø               
SAS   Manchester og London daglig via Oslo 
Norwegian  London Gatwick daglig via Oslo 
  Manchester flere ganger i uken via Oslo 
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Alta og Kirkenes             
SAS   Manchester og London daglig via Oslo 
Norwegian London Gatwick daglig via Oslo 
  Manchester flere ganger i uken via Oslo 
 
 
 
Alle flyavganger tur/retur. Club England er ikke ansvarlig for nøyaktigheten på denne informasjonen, som 
bare er ment som en veiledning. Flyselskapene forandrer fra tid til annen sine ruter. Det kan også finnes 
avganger som ikke er nevnt her. Sjekk flyselskapenes egne nettside og ta kontakt med flyselskapenes 
gruppeavdelinger for å få et konkret tilbud for gruppen din.  
 
 
For skolekorps 
Vær rask hvis dere vil reise rett etter skoleslutt i juni eller i august.  Stor etterspørsel. 
 
For skoleklasser 
Vær rask hvis dere vil reise i løpet av juni eller september-oktober. Stor etterspørsel. 
 
Kontaktopplysninger 
SAS  www.sas.no gruppereiser@sas.no Velg «gruppebestilling» og fyll ut skjemaet 
Norwegian  www.norwegian.no  grupper@norwegian.no  Velg «gruppebestilling» og fyll ut skjemaet 
Widerøe www.wideroe.no  groups@wideroe.no  815 20 606 
Ryanair www.ryanair.com  grupper@torp.no 33 42 70 81 * 
EasyJet www.easyjet.com 
British Midland www.flybmi.com   
   
  *) Agent i Norge - hjelper også med busstransport mellom hjembyen i Norge og norsk flyplass.   
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