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M/S Viking Grace har redan haft fem miljoner passagerare 
Milstolpen till ära bjöd Viking Line alla resenärer på ett glas mousserande vin 
 
Östersjöns finaste kryssningsfartyg M/S Viking Grace tog emot sin fem miljonte passagerare 23.3. 
Viking Grace insattes i trafik i januari 2013 och trafikerar rutten Åbo–Stockholm och är världens 
första kryssningsfartyg som drivs med naturgas. Ombord kan passagerarna njuta av högklassiga 
restauranger, en skön Spa & Wellness-avdelning och välförsedda butiker.  
 
Milstolpen fem miljoner firades 23.3 med att bjuda alla kryssningspassagerarna på ett glas 
mousserande vin. Kaptenen, terminalchefen och Ville Viking överräckte en blombukett till den fem 
miljonte passageraren.  
 

- Vi är väldigt glada över att Viking Grace popularitet hela tiden ökar. Fem miljoner 
passagerare på fyra år är en fin prestation och vi tackar varmt alla Röda båtarnas resenärer. 
Det känns bra att så många har fått fina upplevelser under en kryssning med oss på 
Östersjöns finaste fartyg. Vår satsning på gröna värderingar, kvalitetsrestauranger, ett unikt 
shoppingurval och lyxig trivsel har helt klart noterats och Viking Grace har funnit en plats i 
passagerarnas hjärtan, berättar Viking Lines regionchef Riikka Arola. 

 
Viking Grace står för gröna värderingar 
En summa motsvarande priset för den fem miljonte passagerarens biljett skänktes till 
Östersjöskyddet. Med gåvan vill man betona Viking Lines långvariga arbete för Östersjöns bästa och 
lyfta fram Viking Graces miljöbeaktande egenskaper. Viking Grace är världens första kryssningsfartyg 
som drivs med flytande naturgas med låga utsläpp och fartyget har dessutom ett nytt 
energicirkulationssystem som omvandlar svinnvärmen från motorerna till ren och utsläppsfri el. I 
april 2018 får Viking Grace mer miljöeffektiva egenskaper, då ett rotorsegel installeras. Seglet 
omvandlar vinden till dragkraft för fartyget och minskar bränsleåtgången. Under år 2017 lyfter Viking 
Line fram sitt miljöarbete i egenskap av samarbetspartner i jubileumsprojektet Finland 100. 
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