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Bokningssäsongen för julkryssningar körde igång 

Viking Lines julbord komponerat av svensk stjärnkock 

Kryssningar hör till de populäraste resealternativen år efter år. Passagerarna på de 
Röda båtarna lockas i synnerhet av den avkopplande stämningen, det omfattande 
utbudet av tjänster och ett julbord av gourmetklass. 
  
Viking Lines fartyg bjuder igen på ett dignande julbord planerat av den Michelinbelönta 
stjärnkocken Leif Mannerström från Sverige. Passagerarna kan njuta av traditionella 
juldelikatesser och svenska specialiteter på alla Viking Line-fartyg under perioden 18.11–
26.12. Över 170 000 passagerare passade på att ta för sig av den populära kockens 
julläckerheter i fjol.  
 

– Julbordet är fullt av traditionella och bekanta smaker. Vi brukar dessutom bjuda på 
nya smakupplevelser, som vi i år tar in från vårt grannland Sverige. Vi är väldigt 
glada över att samarbetet med Leif Mannerström fortsätter, och att han också i år 
sammanställt en julmeny med klassiker, nyheter och specialiteter, säger Viking Lines 
restaurangchef Bodil Ståhl.  

 
 
Juldagen i Stockholm 
 
Viking Line erbjuder i år två julkryssningar: M/S Viking Grace från Åbo 24–25.12 och M/S 
Mariella från Helsingfors 24–26.12. På menyn står förutom juldelikatesser också mångsidigt 
program, julfynd och avkopplande stämning. En julkryssning är, tack vare det mångsidiga 
utbudet, ett ypperligt alternativ både för dem som önskar julstämning och för dem som inte 
riktigt inspireras av jultraditioner. Jultomten stiger också ombord och i nöjesutbudet finns 
något för alla åldrar. 

– Många passagerare är säkert glada över att man i samband med julkryssningen på 
M/S Mariella också kan boka en guidad rundtur i Stockholm på juldagen. Väl framme 
kan man exempelvis besöka det populära ABBA-museet eller delta i julgudstjänsten i 
finska kyrkan i gamla staden, säger Lauri Orpana, linjechef på Viking Line. 
   

Om man funderar på en julkryssning är det skäl att vara kvick. Efterfrågan har varit stor år 
efter år, och flest kryssningar bokas i november. Under julen satsar man ofta också mer på 
passagerarkomfort, vilket syns speciellt i bokningssituationen för de bättre hyttkategorierna. 
Alla måltider under julkryssningarna, också Leif Mannerströms dignande julbord inklusive 
glögg, ingår i kryssningspriset. 

Tilläggsinformation: 
Bodil Ståhl, restaurangchef, bodil.stahl@vikingline.com, +358 9 123 5251 
Lauri Orpana, linjechef, Helsingfors–Stockholm, lauri.orpana@vikingline.com,  
+358 9 123 5252 
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