
 

 

M/S Viking XPRS kaikkien aikojen ennätykseen: 
laivalla on matkannut 10 000 000 matkustajaa! 

 
28.4.2008 liikennöinnin aloittanut Viking Linen alus M/S Viking XPRS on 
kuljettanut 10 miljoonaa matkustajaa. Mikään muu Viking Linen 
liikennöintialueella toimiva laiva ei ole koskaan saavuttanut saman ajanjakson 
kuluessa yhtä suuria matkustajamääriä. Suomessa rakennettu alus liikennöi 
Helsingin ja Tallinnan välillä kaksi kertaa päivässä. Jo ensimmäisenä kesänä 
aluksen suosio näytti ylittävän kaikki odotukset, kun 567 000 asiakasta matkusti 
sillä kesä-elokuun aikana. Viiden miljoonan matkustajan raja rikottiin runsaassa 
kolmessa vuodessa, mikä oli jo silloin yksittäisen Viking-aluksen ennätys.   
 

 
 

 
Suosittuja konsepteja 
 
Laivan suosituin matkatuote on päiväristeily, joka lähtee Helsingistä klo 11.30 ja saapuu 
Tallinnaan klo 14.00. Matkustajilla on neljä tuntia aikaa viipyä kaupungissa. Paluumatka 
alkaa klo 18.00 (sunnuntaisin klo 16.30), ja Helsinkiin palataan klo 20.30. Päiväristeilyt 
houkuttelevat niin perheitä, automatkustajia kuin kokousmatkustajiakin. Klo 21.30:n 
iltalähtöön Helsingistä voidaan yhdistää yöpyminen laivalla seuraavaan aamuun klo 7:ään 
asti. Tämä on pidemmille matkoille Baltiaan jatkavien automatkustajien suosima vaihtoehto, 



 

 

koska silloin päästään jatkamaan automatkaa varhain aamulla ja vältetään pahin 
aamuruuhka.  
 

Uutta! Lisää vuoroja Tallinnaan kesällä 12.6.–31.8.2014 
 
Tulevana kesänä M/S Viking XPRSin aamulähtöä Tallinnasta aikaistetaan tunnilla, kun taas 
iltalähdön aikataulu pysyy samana. Helsingin ja Tukholman välisessä risteilyliikenteessä 
toimivat M/S Gabriella ja M/S Mariella ovat tavallisesti Helsingin satamassa seitsemän tuntia 
päivän aikana. Ensi kesänä alukset tekevät päivittäin edestakaisen matkan Tallinnaan, mikä 
merkitsee lisää lähtöjä Helsingin ja Tallinnan välille. Uusi paluuaika klo 14.25 ilahduttaa mm. 
takaisin palaavia hotellivieraita. 
 

Aikataulu: M/S Mariella, M/S Gabriella, M/S Viking XPRS       

         

12.06.2014 – 31.08.2014      

Tukholma   Maarianhamina   Helsinki Helsinki   Tallinna Laiva 

     09:15 <- 07:00 XPRS 

     10:00 -> 12:25 XPRS 

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 XPRS 

     21:30 -> 00:00 XPRS 
 

  

    

10 000 000. matkustaja juhlinnan kohteena! 

 
Kymmenesmiljoonas matkustaja sai  
4.3.2014 kokea juhlallisen vastaanoton jo 
terminaalissa, jossa hänet yllätettiin 
kukilla ja palkinnolla. Kymmenen 
miljoonan matkustajan virstanpylväs oli 
koko lähdön teemana, ja Tallinnaan 
matkattaessa kohotettiin maljoja 
Keminmaasta tulevan Hanna Alajärven 
kanssa, joka sai palkinnoksi uuden matkan 
luksushytissä aterioineen ja 
samppanjoineen.  

 
 



 

 

- Olemme helmikuun lopulta asti jännityksellä odottaneet, milloin kymmenen 
miljoonan raja saavutetaan. Nyt kun siitä on tullut totta, halusimme tehdä risteilystä 
unohtumattoman kaikille laivalla oleville ja erityisesti huomioida kymmenennen 
miljoonannen matkustajamme, kertoo tuotepäällikkö Jaakko Ahti. 

 

 
Lisätietoja: 

 
Johanna Boijer-Svahnström, tiedotuspäällikkö, Corporate Communications, Viking Line Abp 
 puh: +358 18 270 00, Johanna.boijer@vikingline.com 
Jaakko Ahti, Helsinki–Tallinna-linjan tuotepäällikkö, Viking Line Abp, puh: +358 9 123 51, 
jaakko.ahti@vikingline.com 
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