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Viking Line lisab suvehooajaks Tallinna-Helsingi li inile teise laeva 
Väljasõitude arv ja sõidugraafikud teenindavad erin evate kliendigruppide vajadusi 
 
Viking Line kahekordistab reisijateveo mahtu Tallin na-Helsingi liinil klientiderohkel 
suvisel hooajal lisades 6.5.-1.9. vahelisel ajal ma rsruudile teise laeva, seni Turu ja 
Stockholmi vahelisel liinil sõitnud Isabella. Koos Viking XPRSi väljumistega võivad 
reisijad ning autojuhid tuleval suvel valida endale  sobiva ülesõiduaja kaheksast 
igapäevasest variandist. 
  
Tehtud otsusega soovib Viking Line kindlustada oma turupositsiooni konkurentsitihedal liinil 
ning pakkuda kliendisõbralikke reisimise võimalusi. Teise laeva lisamisega mõeldakse nii 
liinireisijate kui ka kruiisihuviliste vajadustele. 
 
Orienteeruva suvegraafiku järgi hakkavad Viking Line'i laevad väljuma Tallinna Vanasadama 
A-terminalist järgnevalt: kell 8.00 Viking XPRS, kell 12.00 Isabella ja kell 18.00 Viking XPRS. 
Uusi reisimise võimalusi pakub Isabella õhtune väljumine kell 22.30. Reisijad võivad minna 
sadamasse ja laeva pardale neile mugaval ajal ning ööbida Isabella kajutites, mis mahutavad 
2166 reisijat. Laev saabub Helsingi Katajanokka terminali kell 7.00, võimaldades näiteks 
lähetusse minejatel alustada oma tööpäeva Helsingis väljapuhanuna ning kohe sealsete 
ettevõtete ja asutuste tööpäeva algusest. 
 
Isabella väljumisajad Helsingist on kell 8.00 ja 18.30, ning laev saabub Tallinna Vanasadama 
A-terminali vastavalt kell 10.45 ja 21.30. Viking XPRS väljub Helsingist nagu praegugi kell 
11.30 ja 21.30 ning jõuab Tallinna kell 14.00 ja 24.00.  
 
"Uudis teise laeva lisamisest Tallinna-Helsingi liinile rõõmustab meid eelkõige seetõttu, et 
suvisel ajal, mil tavareisijatele lisanduvad ka puhkusereisijad, on Viking XPRS-i väljumised 
vahetevahel olnud täiesti väljamüüdud," ütles Viking Line Eesti juht Inno Borodenko. "Nüüd 
vastame klientide ajagraafikusoovidele ning tõstame reisimise mugavust. Tänu sagedasematele 
väljumistele jagunevad meie reisijad võrdsemalt laevade vahel ning kliendisõbralik 
laevapersonal saab jagada enda tähelepanu kõigile reisijatele," täiendas Borodenko. 
 
Viking Line'i Isabella on 169,4 meetrit pikk, 2480 reisijat ning kuni 450 sõiduautot mahutav 
reisiparvlaev, mille pardal tegutseb mitu erinevat restorani, suur ööklubi, merekauplus ning 
kõige ülemisel laevatekil ilusat vaadet Soome lahele pakkuv Sky Bar. Ettevõtetel on võimalik 
korraldada oma koosolekuid ja kliendiüritusi laeva seminariruumides. Isabella tippkiirus on 
20,5 sõlme, ning laev on varustatud stabilisaatoritega võimaldamaks rahulikku 
sõidukogemust ka võimalikel tormistel ilmadel. 
 
Pilte laevast : http://www.vikingline.com/et/Pressiteated/Pildipank/Pildipank/ ja 
http://www.vikingline.com/Global/Destinations/image_bank_destinations_helsinki_isabella-
17099_00027_1024x800px.jpg 
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