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TIEDOTE 10.1.2014     
 
 
Viking Line lisää vuoroja Helsinki–Tallinna-reitillä 
 
Viking Line lisää matkustusvaihtoehtoja Helsinki–Tallinna-reitillä 12.6.–
31.8.2014. Helsinki–Maarianhamina–Tukholma-reitillä risteilevät alukset M/S 
Gabriella sekä M/S Mariella saadaan Helsingin ja Tallinnan väliseen 
liikenteeseen niiden normaalisti ollessa päivällä maissa Helsingissä. Laivat 
toimivat uudella välillä sekä reitti- että risteilyliikenteessä. 
 
Helsingin ja Tukholman välillä risteilevät alukset seisovat normaalisti Helsingin satamassa 
päivän aikana noin 7 tuntia, jotta Tukholmasta matkaavilla risteilymatkustajilla on 
mahdollisuus viettää päivä Helsingissä. Ensi kesänä normaalisti satamassa seisovat laivat 
tekevän päivän aikana matkan Tallinnaan ja takaisin tarjoten näin enemmän lähtöjä 
Helsingin ja Tallinnan välille. 
 

– Reitille on kaivattu kipeästi lisää kapasiteettia, etenkin kesäsesongin aikana. 
On hienoa, että pystymme löytämään tämänkaltaisia out of the box -ratkaisuja, 
joissa voimme hyödyntää olemassa olevaa kalustoa kustannustehokkaasti ja 
luovasti, Viking Linen toimitusjohtaja Mikael Backman summaa. 

 
 
Uudistukset pyritään tekemään siten, että niillä olisi mahdollisimman vähän vaikutusta 
nykyisiin reitteihin. M/S Viking XPRS jatkaa liikennöintiä Helsinki–Tallinna-välillä pitkälti 
samalla aikataululla, aamun ja aamupäivän lähtöjen kuitenkin aikaistuessa hieman. M/S 
Mariella ja M/S Gabriella jatkavat Helsingin ja Tukholman välisiä päivä Tukholmassa -
risteilyjä lähes samalla aikataululla kuin aiemmin. 
 
 
Lisää lähtöaikoja ja uusia mahdollisuuksia 
 
Uudistuksen jälkeen Viking Linella on kesän aikana päivittäisiä lähtöjä Helsingistä Tallinnaan 
yhteensä kolme, joista kaksi lähtee aamupäivän aikana ja yksi illalla. Tallinnasta Helsinkiin 
päin M/S Viking XPRS:n aamulähtö aikaistuu tunnilla iltalähdön pysyessä samana ja näiden 
lisäksi saadaan uusi iltapäivälähtö Tallinnasta Helsinkiin. 
 
Suomesta lähteville matkustajille uusi lähtö tuo etenkin lisää autopaikkoja Helsinki–Tallinna-
reitille sekä uutuutena myös 6 tunnin Piknik-risteily Helsingistä. Uudistus on tervetullut lisä 
myös Tukholmasta laivaan nouseville matkustajille: he voivat valita haluavatko viettää päivän 
Helsingissä, risteillä laivan matkassa Tallinnaan vai mahdollisesti jäädä Tallinnaan yöksi. 
Virolaisille uutuutena on mahdollisuus matkustaa laivalla Ahvenanmaalle tai Tukholmaan. 
 

– Olemme iloisia, että voimme tarjota nyt entistä monipuolisemmin 
mahdollisuuksia Itämerellä ja palvella näin asiakkaitamme paremmin, Backman 
jatkaa.  
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Aikataulu 12.6.2014–31.8.2014: 
M/S Mariella (MA), M/S Gabriella (GA), M/S Viking XPRS (VX) 
Tukholma–Maarianhamina–Helsinki–Tallinna–Helsinki–Maarianhamina–Tukholma 
 
 
  

  Sto   Mar   Hel Hel   Tal Laiva 

     
09:15  07:00 VX 

     
10:00  12:25 VX 

16:30  23:45  09:50 11:00  13:40 MA/GA 
10:00  04:25  18:15 17:05  14:25 MA/GA 

     
20:30  18:00 VX 

     
21:30  00:00 VX 

 
 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
Christa Grönlund, tiedotuspäällikkö, Marketing Communications, 
christa.gronlund@vikingline.com, puh. +358 9 123 5242 
Jaakko Ahti, tuotepäällikkö, jaakko.ahti@vikingline.com, puh. +358 9 123 5284 
Johanna Boijer-Svahnström, tiedotuspäällikkö Corporate Communications, 
johanna.boijer@vikingline.com, puh. +358 18 277 48 
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