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Joulun erikoisristeilyt Punaisilla laivoilla  
 
 
Viking Linen laivoilla on jälleen tarjolla rentoa ja huoletonta joulun tunnelmaa, kun 
sekä Helsingistä Tukholmaan risteilevä M/S Gabriella että Turku–Tukholma-reitillä 
kulkeva M/S Viking Grace on valjastettu ihanaan joulun tunnelmaan aaton 
erikoisristeilyillä. Näiden lisäksi vauhdikkaampaa joulutunnelmaa on tarjolla M/S 
Viking Gracen Xmas Party Cruisella, joka lipuu laineille Turusta 25.12.2014. 
Herkkusuita hemmotellaan kaikilla laivoilla ruotsalaisen huippukokin Leif 
Mannerströmin joulumenulla.  
 
 
Punaisten laivojen suositut jouluaaton erikoisristeilyt tarjoavat helpon ja tunnelmallisen 
joulunvieton yhdessä paketissa. Viking Line on rakentanut joulun erikoisristeilyistä valmiin 
kokonaisuuden, joka sisältää herkkuja, hyvää musiikkia ja rattoisaa yhdessäoloa Itämeren 
aalloilla. Jouluna matkustajia hemmotellaan risteilyhintaan kuuluvilla joulubrunssilla, 
ruotsalaisen keittiötaiturin, Michelin-tähdenkin urallaan ansainneen Leif Mannerströmin 
joulumenulla, sekä mm. tervetuliaisglögillä. 
 

– Jouluna tunnelma laivoilla on aivan erityinen. Ihmiset voivat kerrankin rentoutua ja 
nauttia joulusta ihan rauhassa läheistensä kanssa. Me Viking Linella huolehdimme, 
että kaikki on valmista ja ihmiset viihtyvät, sanoo Viking Linen tuotepäällikkö Lauri 
Orpana. 

 
Perinteisten jouluristeilyjen lisäksi täysin erilaista joulutunnelmaa on tarjolla joulupäivänä 
25.12. Turusta lähtevällä M/S Viking Gracen Xmas Party Cruisella, jolla esiintyvät Kasmir ja 
Diandra. Tapaninpäivänä 26.12. sekä 27.12. lähdöillä taasen matkustajat saavat nauttia 
hieman ”hevimmästä” joulutunnelmasta, kun suuren suosion saavuttanut Raskasta Joulua 
10-vuotisjuhlakiertue huipentuu M/S Viking Gracella. 
 
 
Varaslähtö jouluun keittiötaituri Leif Mannerströmin jouluherkkujen myötä 
 
Viking Linella on ainutlaatuinen tilaisuus tarjoilla vierailleen aivan erityisiä jouluherkkuja. 
Michelin-tähdellä palkittu, Ruotsissa erittäin suosittu, huippukokki Leif Mannerström on 
laatinut Viking Linelle joulupöydän, joka on tarjolla 14.11.–26.12.2014 kaikilla Punaisilla 
laivoilla. Perinteisten jouluruokien lisäksi tiedossa on ruotsalaisia erityisherkkuja sekä uusia 
makuelämyksiä. 

– Mannerström on palkittu göteborgilainen huippukokki ja hänen joulupöytänsä on 
edellisinä vuosina hurmannut matkustajamme M/S Cinderellalla sekä viime vuonna 
myös M/S Rosellalla. Nyt meillä on suuri kunnia tarjota näitä herkkuja laajemmin 
laivoillamme, iloitsee Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund. 

 

 
 



 

 

 

Punaiset laivat tarjoavat laajan valikoiman muitakin vaihtoehtoja joulunalusajan matkailuun. 
Valikoimissa on erilaisia hotellipaketteja sekä Tukholmaan että Tallinnaan. Naapurimaiden 
upeista pääkaupungeista on löydettävissä aivan uusia vivahteita, makuja ja kokemuksia 
tunnelmallisen joulun viettoon. Toisaalta joulumatkailun voi toteuttaa jo ennen aattoa, ja 
hankkia kaikkia joulun lahjat samalla kertaa esimerkiksi Tukholman runsasta tarjontaa sekä 
laivojen edullisia ostomahdollisuuksia hyödyntäen. 
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