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Viking Line juhlii 200 miljoonan matkustajan rajapyykkiä 

 
Viking Line saavutti keskiviikkona 10.12.2014 merkittävän 200 miljoonan matkustajan 
rajapyykin. Yhtiön 200. miljoonas matkustaja yllätettiin Helsingin terminaalissa ennen 
laivan lähtöä kohti Tukholmaa. Juhlavierasta odotti luksusluokan matkaelämys, ja 
hänelle luvattiin lisäksi vuosittain ilmainen risteily kymmenen vuoden ajan. Myös 
kanssamatkustajat ja pääkaupunkilaiset pääsivät osallisiksi juhlatunnelmaan. 
 
Viking Line saavutti erään merkkipaalunsa keskiviikkona, kun varustamoyhtiön 200. 
miljoonas matkustaja astui Helsingistä Tukholmaan lähtevään M/S Gabriellaan. 
Juhlaristeilijän matka alkoi kapteenin tarjoamalla kakkukahvilla komentosillalla. Risteily 
sisältää myös muun muassa yöpymisen upeassa sviitissä ja illallisen laivan à la carte -
ravintolassa Food Gardenissa. 

– Olen positiivisesti yllättynyt ja suorastaan häkeltynyt saamastani huomiosta. 
Hienolta tuntuu, kommentoi onnellinen 200. miljoonas matkustaja Meliina 
Lintukangas. 

 

Juhlavieras saa myös lahjaksi risteilyn vuosittain seuraavat kymmen vuotta Punaisilla 
laivoilla. Näiden lisäksi Viking Line tarjoaa kunniavieraalle ja tämän seurueelle 
kuohuviiniaamiaiset. Kaikille juhlaristeilyn matkustajille oli tarjolla kuohuviiniä. Punaiset laivat 
muistivat myös maissa olevia ystäviään, kun laivakissa Ville Viking jakoi risteilyetukortteja 
vastaantulijoille kaupungilla. 

 
200 miljoonaa matkaa ja muistoa  
 
Risteily on monille suomalaisille ensimmäinen kosketus ulkomaanmatkailuun. Vuodesta 
1959 lähtien Punaisilla laivoilla on nähty nyt jo 200 miljoonaa merimatkaa, kokemusta ja 
muistoa.  
 

– 200 miljoonaa on valtavan hieno luku. Sehän vastaa sitä, että kaikki 5,5 miljoonaa 
suomalaista olisivat käyneet laivalla lähes 40 kertaa. Toki matkustajista osa on myös 
ulkomaalaisia ja heidän määränsä kasvaa koko ajan ilahduttavasti, sanoo Viking 
Linen toimitusjohtaja Jan Hanses. 

 
Ihmiset kaipaavat yhä useammin nopeaa ja helppoa irtiottoa arjesta. Viro ja Ruotsi ovat 
Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten suosituimpia lomakohteita. Erityisesti Tallinnan-reitti 
kiinnostaa matkustajia entistä enemmän. Myös Tukholma houkuttelee monipuolisine 
kohteineen, ja etenkin kesäaikaan uusi M/S Viking Grace on saanut matkaajat nauttimaan 
risteilystä Turun saariston upeissa maisemissa. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Kuvassa eturivissä  M/S Gabriellan intendentti Janne Lindholm (vas.), 200. miljoonas matkustaja 
Meliina Lintukangas ja Viking Linen markkinointijohtaja Kaj Takolander. Takarivissä laivakissa Ville 
Viking ja joulupukki. 
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