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Viking Linen laivat on lastattu lastenohjelmalla 
 
Lasten suosikki Ville Viking johdattaa perheen pienimmät kevään aikana uusiin 
seikkailuihin Viking Linen laivoilla. Ville Viking tutustuttaa talvilomalaiset Simpsons-
hahmojen maailmaan ja pääsiäisen aikaan Ville heittäytyy Brasilia-tunnelmiin 
Punaisten laivojen teemaviikkojen mukaisesti. Lomaviikkojen erityisohjelmien 
lisäksi laivoilta löytyy kevään aikana paljon pikkuväelle ja nuorisolle suunnattua 
laivakohtaista ohjelmaa. 
 
Risteilyt ovat monelle lapsiperheelle vuoden kohokohta. Laivakissa Ville Viking seikkailee Viking 
Linen laivoilla tarjoten erityistä ohjelmaa perheen nuorisolle ja pikkuväelle tulevan kevään aikana. 
Ikisuosikki pallomeren lisäksi laivoilta löytyy aina paljon mukavaa tekemistä lapsille, mm. 
leikkipaikkoja, pelihuoneita, kasvomaalausta, kilpailuja ja bingoa.  
 
 
Itämeren ensimmäinen taikaravintola ja lasten omat Ville Viking Club -risteilyt 
 
Laivoilla järjestetään laivakohtaisesti erityistä 
ohjelmaa. Turusta Tukholmaan risteilevällä 
M/S Amorellalla erikoisuutena on Itämeren 
ensimmäinen Taikaravintola. 
Taikaravintolassa on lauantaisin ja 
sunnuntaisin tarjolla koko perheen maaginen 
buffet, jossa ruokailijat pääsevät 
hämmästelemään taikureiden esittämiä 
taikatemppuja lähietäisyydeltä. 
 
M/S Viking XPRS:llä on kevään aikana 
tiedossa lasten omia Ville Viking Club -lähtöjä 
Miniristeilylle Helsingistä Tallinnaan. 
Maaliskuussa lastenlähdön erityisvieraana on 
Peppi Pitkätossu (9.3.2014), toukokuussa 
laivalla seikkailee Taikuri Kim Wist 
(11.5.2014) ja kesäkuussa lasten risteilyn 
valloittaa Jokeri Pokeri Box (8.6.2014).  

 

 

 
 
Talvilomilla Simpsoneita – pääsiäisenä brassitunnelmaa 
 
Talvilomilla 14.2.–2.3.2014 (M/S Gabriella 17.2.–2.3.2014) Simpsons-hahmot ovat Ville Vikingin 
kavereina viihdyttämässä lapsiperheitä. Viime vuoden syyslomilla suuren suosion saanut 
Simpsons-teema näkyy laivojen ohjelmassa, kaupoissa sekä ravintoloissa ja mukana menossa on 
myös Bart tai Homer Simpson -hahmo laivasta riippuen. Simpsoneiden lisäksi Punaisilla laivoilla 
nähdään hiihtolomaviikoilla lasten ja nuorten suosikkiartisteja. Esiintymässä ovat mm. Hevisaurus, 
Tuuli, Sini Sabotage sekä Antti Tuisku, jolta on tiedossa erityinen Antti Tuiskun hiihtolomashow 



M/S Viking Gracella 20.–22.2.2014. Lisää tietoa ohjelmasta ja esiintyjien tarkemmat päivämäärät 
ovat netissä: vikingline.fi/lastenohjelma. 
 
Pääsiäisen aikaan Viking Linen laivojen Brasilia-teemaviikoilla Ville Viking vaihtaa Brasilia-
tunnelmiin ja näin ollen tiedossa on karnevaalihumua myös lapsille. Luvassa on lasten oma 
karnevaalikulkue, jota varten pikkuväki pääsee itse askartelemaan omia karnevaalilippujaan. 
Lisäksi ohjelmassa on mm. Brasilia-bingo sekä teeman mukaista sanaseikkailua ympäri laivaa. 
Lasten Brasilia-ohjelma tempaa mukaansa 10.3.–30.4.2014 M/S Mariellalla, M/S Gabriellalla, M/S 
Viking Gracella, M/S Amorellalla sekä pääsiäislomalla myös M/S Viking XPRS:llä. 
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