
 

 

Viking Line stärker sin position 
i sommartrafiken på rutten Helsingfors-Tallinn  

– antalet avgångar fördubblas! 

Viking Line ökar sin kapacitet på rutten Helsingfors – Tallinn under tiden 6.5 – 
1.9.2013 med M/S Isabella. Fartyget, som är under finsk flagg, har trafikerat på 
rutten Åbo – Stockholm och kommer nu att göra två resor dagligen mellan 
Helsingfors och Tallinn. Antalet avgångar per dag blir åtta tillsammans med 
Viking Lines andra fartyg Viking XPRS. Med den nya satsningen förstärker Viking 
Line sin ställning på ifrågavarande rutt genom att erbjuda mångsidiga alternativ 
åt såväl reguljär-som kryssningsresenärer.  

 

- Vi är mycket glada över att kunna lansera M/S Isabella i trafiken mellan Helsingfors 

och Tallinn. Redan under flera somrar har efterfrågan varit stor och vi har till och 

med haft kapacitetsbrist. Våra kunder har länge bett oss utöka antalet avgångar. Nu 

kan vi erbjuda dem ett fartyg som fyller alla krav på denna rutt – inklusive god och 

vänlig Viking-service, säger Mikael Backman, vd för Viking Line. 

 

Passagerarvänlig tidtabell 
 
M/S Isabella är ett mångsidigt fartyg både gällnade rutt- och  kryssningstrafik. Tillsammans 
med Viking XPRS utökas utbudet på olika resealternativ och kunderna kan välja mellan flera 
olika kombinationer: reguljära resor, hotellpaket, dagskryssningar av olika längd, 20-h 
kryssningar samt kryssningar med vändande fartyg. 
 
Preliminär tidtabell: 
 

 
Helsingfors 

 
Tallinn 

Isabella 08:00 
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XPRS 11:30 
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Isabella 18:30 
 

21:30 

XPRS 21:30 
 

24:00 

 
  

 
  

 
Helsingfors 

 
Tallinn 

XPRS 10:30 
 

08:00 

Isabella 15:00 
 

12:00 

XPRS 20:30 
 

18:00 

Isabella 07:00 
 

22:30 



 

 

 
Ett fartyg för många olika kundgrupper 
 
M/S Isabella har mycket att erbjuda för många olika kundgrupper. Restaurangerna är många, 
nattklubben stor, konferensfaciliteter stora och fina på övre däck. Från Sky Baren öppnar sig 
en fantastisk utsikt över Finska viken. Speciell fokus läggs på god mat och medryckande 
underhållning. I början av veckan bjuds det på dansmusik framförd av populära inhemska 
artister, i slutet spelar Finlands hetaste stjärnartister modernare musik. På repertoaren finns 
även karaoke, pianister, trubadurer, House-orkestrar samt DJ:s. Sommarens gladaste 
stämning utlovas på M/S Isabellas 21-h kryssningar! 

 
 

 
 
M/S Isabella: 
Byggd: 1989 Split, Kroatien 
Isklass: IA SUPER 
GT/NT: 34.384/19.689 
Längd: 169,4 meter 
Bredd: 27,6 meter 
Djup: 6,35 meter 
Hastighet: 20,5 knop 
Huvudmaskiner: Wärtsilä Pielstick  23.769 kW 
Passagerare: 2.480 
Hyttplatser: 2.166 
Personbilar: 450 
Längdmetrar: 900 
Stabilisatorer 
 

Tilläggsinformation: 
Mikael Backman, verkställande direktör, Viking Line Abp, tel: 018-27000 
Johanna Boijer-Svahnström, informationschef, Viking Line Abp, tel: 018-27000 


