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Viking Line vastaa kasvavaan kysyntään lisäämällä vuoroja 
Tallinnaan 12.6.–31.8. 
 
Viking Line lisää vuoroja suositulle Helsinki–Tallinna-reitille kesän 2014 ajaksi. 
Matkustusvaihtoehdot monipuolistuvat, kun Tukholman-liikenteessä olevat M/S 
Gabriella ja M/S Mariella alkavat tehdä päivävisiittejä Helsingistä Tallinnaan normaalin 
risteilymatkustuksen puitteissa 12.6.–31.8.2014. Viro kasvattaa yhä suosiotaan 
matkustajien keskuudessa, ja Viking Linella tulee tänä kesänä jo 20 vuotta täyteen 
Tallinnan-reitillä. 
 
M/S Gabriella ja M/S Mariella matkaavat jatkossakin Helsinki–Tukholma-reitillä, mutta 
Helsingin päässä ollessaan laivat käväisevät päivisin myös Tallinnassa. Viking Line pystyy 
näin tarjoamaan kesäaikaan kolme päivittäistä lähtöä Viroon normaalin kahden lähdön 
sijaan. Järjestely tuo mm. lisää kaivattuja autopaikkoja Helsinki–Tallinna-reitille. Yhtiössä 
iloitaan myös mahdollisuudesta tarjota enemmän vaihtoehtoja suomalaisille Tallinnan-
matkailijoille: 

 
– Viro kasvattaa suosiotaan erityisesti suomalaisten turistien keskuudessa 
vuosi vuodelta. Eikä ihme, sillä perinteisten vanhan kaupungin ja ostosten 
lisäksi Tallinnassa on tarjolla upea kattaus kulttuuria, hyviä ravintoloita, 
lapsiperhekohteita ja vaikka mitä, muista Viron kauniista kesäpaikoista 
puhumattakaan, muistuttaa tiedotuspäällikkö Christa Grönlund.  
 
– Monet automatkaajat suuntaavat nyt myös Tallinnasta itään, kuten 
Rakvereen, tai vielä pidemmälle aina upeaan rantakohteeseen, Narva-
Jõesuuhun, saakka. Tallinnan lähimaastoon jäävät voivat vierailla vaikkapa 
uudessa tiedekeskus Heurekan tyyppisessä Energiakeskuksessa tai Viron 
puuhapuistossa, Vembu-Tembumaassa Tallinnan eteläpuolella, jatkaa 
tuotepäällikkö Jaakko Ahti. 

 
 
Viron merireitillä jo kaksikymmentä vuotta 
 
Viking Linen alukset ovat kulkeneet kysytyllä Helsinki–Tallinna-reitillä jo kaksikymmentä 
vuotta. Viking Express -katamaraanit, M/S Cinderellan 20 h -risteilyt sekä M/S Rosellan 
myötä myös reittimatkat ovat vuosien aikana tulleet tutuiksi lukuisille Viron-matkaajille. 
Nykyisin Viking Linen Viroon matkaavana lippulaivana operoi asiakkaiden tarpeiden pohjalta 
kehitetty, nopea ja luotettava M/S Viking XPRS.  
 

– Viking Linella on pitkä historia Viron laivareittiliikenteessä, aina 1990-luvun 
alkupuolelta saakka. Näihin vuosiin mahtuu monta upeaa muistoa 
merimatkoista, erilaisista asiakkaista ja mahtavista työntekijöistämme, 
muistelee Viking Linen toimitusjohtaja, Jan Hanses. – Kasvavat liikennemäärät 



 

 

 

Helsingin ja Tallinnan välillä antavat hyvän kuvan suomalaisten ja virolaisten 
vuosien mittaan lisääntyneestä matkailusta ja yhteistyöstä. 

 
 
 

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 

 

  

  Tukholma   Maarianhamina   Helsinki Helsinki   Tallinna 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  

 


