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Suuri kysyntä tuo lisää lähtöjä M/S Cinderellan Helsingin-vierailulle 
 
Viking Line tuo laivastonsa toiseksi suurimman aluksen, M/S Cinderellan, vierailulle 
Helsinki–Tallinna-reitille pikkujoululiikenteeseen 14.12. alkaen. Vieraileva tähti 20 tunnin 
risteilyineen on otettu niin suurella innolla vastaan, että Viking Line on päättänyt pidentää 
Cinderellan vierailua Helsingissä vuodenvaihteen yli. Lisälähdöt ajoittuvat sopivasti 
uudenvuoden ja loppiaiseen väliin 4.–6.1.2014., jolloin monet perheet viettävät vielä 
joululomaa. 
 
Legendaarisen Cinderellan risteilyille on ollut Suomessa ilahduttavan paljon kysyntää, mikä ei kuitenkaan 
ole tullut täysin yllätyksenä Viking Linelle. 
 

– Nyt jo kymmenen vuotta Tukholmasta Maarianhaminaan risteilleellä Cinderellalla on 
Suomessa yhä paljon faneja, jotka ovat innolla ottaneet vastaan aluksen Suomen-vierailun. 
Meillä on ilo lisätä risteilypäiviä Helsingistä, jotta mahdollisimman monet pääsisivät 
nauttimaan Cinderellan harvinaislaatuisesta vierailusta, tuotepäällikkö Lauri Orpana kertoo. 

 
 
M/S Cinderellan vauhdikkaat viihderisteilyt täynnä elämyksiä 
 
M/S Cinderella tarjoaa unohtumattomia 20 h -risteilyjä Helsingin ja Tallinnan välillä 14.12. alkaen. 
Jokaisella lähdöllä on luvassa tähtiartisti Paula Koivuniemestä Dannyyn ja Sini Sabotageen. Joulun 
välipäivinä nautitaan Viking Unplugged -artistien upeista akustisista esityksistä sekä huippuartistien 
teemailloista, kuten Laura Voutilaisen Disco Nightista ja Sami Hintsasen Rock-klassikoista. 
 
Korkeatasoisen viihteen lisäksi laivalla on paljon tekemistä myös lapsiperheille. Päivittäin on luvassa 
monipuolisia aktiviteetteja, kuten kasvomaalausta, kilpailuja, lasten bingo, lasten elokuvia sekä 
luonnollisesti myös pallomeri. Näitä varten on valjastettu muutama kokoustila lasten omaksi 
leikkimaailmaksi. Lisäksi joululoman aikana ohjelmassa on paljon kivaa tekemistä Ville Vikingin sekä 
Simpsons-hahmojen kanssa.  
 
Rennompaa nautiskelua tarjoavat muun muassa viinibaari, jossa voi nauttia pianistin musiikista, useat 
ravintolat monipuolisine herkkuineen sekä M/S Cinderellan upea spa-osasto, joka tarjoaa mahdollisuuden 
hemmotella itseään maailmankuulun Kerstin Florianin hoidoilla. 
 
 
M/S Cinderellan 20 h -risteilyt lähtevät Helsingistä 14.–22.12., 25.–28.12. ja 4.–6.1. klo 18.30. Paluu 
Helsinkiin seuraavana päivänä klo 15.00* (*20.12. klo 12.15). Jouluaattona 24.12. lähdetään iloiselle 24 h 
-jouluristeilylle jo klo 15.00. Risteilyjen tarkempi ohjelma nähtävissä osoitteessa www.vikingline.fi. 
 
 
Lisätietoa:  
Lauri Orpana, tuotepäällikkö, lauri.orpana@vikingline.com, puh. +358 9 123 5252 
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