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Kesän suosituimmat laivavuorot on myyty pian loppuun  

Lomamatkailu Tallinnaan, Tukholmaan ja Ahvenanmaalle pitää tänäkin kesänä 
pintansa ja kasvattaa suosiotaan. Kesän matkat kannattaa varata ajoissa, sillä 
suosituimmat lähdöt alkavat jo täyttyä. Viking Line on lisännyt kapasiteettia suositulle 
Helsinki–Tallinna-reitille kesäkauden ajaksi, kun M/S Mariella ja M/S Gabriella ajavat 
päivän aikana Tallinnaan, sen sijaan että seisoisivat Helsingin satamassa. Tästäkin 
huolimatta suosituimmat vuorot myydään nopeasti loppuun.  

Juhannuksen alla alkaa Punaisilla laivoilla vilkkain sesonki, ja tällä hetkellä matkoja on 
varattu kokonaisuudessaan heinäkuulle enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. 
Hajapaikkoja löytyy kuitenkin vielä lähes jokaiselle päivälle. 

– Tällä hetkellä trendinä näyttäisi olevan, että matkasuunnitelmia tehdään yhä 
lyhyemmällä varoitusajalla. Kesän matkoille paikkoja löytyy vielä, mutta jos haluaa 
varmistaa tietyt matkustuspäivät, varaus kannattaa tehdä ajoissa, toteaa 
markkinointijohtaja Kaj Takolander.  

 
Tukholman-risteilyt lapsiperheiden suosiossa 

Matkavarauksia Tukholmaan tehdään tällä hetkellä huomattavasti enemmän kuin viime 
vuonna samaan aikaan. Lähiviikkojen lähdöt ovat olleet lähes loppuunmyytyjä. Kesäisen 
Tukholman vetonaula on Djurgårdenin alue, josta löytyvät suosikkikohteet Skansenin 
ulkoilmamuseo ja Gröna Lundin huvipuisto. Lapsiperheiden ykköskohde on Junibackenin 
satutalo, jossa on tänä kesänä juhlavuoden Muumi-näyttely. 

Viking Linen Tukholman terminaalista on hyvät yhteydet eri kohteisiin. Esimerkiksi 
Djurgårdeniin on suora yhteys terminaalista sekä bussilla että vesibussilla.  

 
Viron monipuolinen tarjonta houkuttelee uusia matkailijaryhmiä 

Tallinna vetoaa suomalaisiin matkailijoihin kansainvälisellä ostostarjonnallaan sekä 
kohtuuhintaisilla palveluillaan. Kaupungista löytyy edelleen paljon tuotteita, joita ei saa 
Suomesta. Myös laadukas virolainen design on uusi suomalaisten kiinnostuksen kohde.  

Tallinnan matkailijat ovat löytäneet hyvin myös keskustan ulkopuolisen kaupungin. 
Esimerkiksi Telliskiven alueen urbaanit galleriat ja kaupat ovat nousseet yhdeksi 
matkailijoiden kuumimmista käyntikohteista.  

– Viroon matkustetaan nykyään muutenkin kuin vapaa-aikana. Suomalaiset hakevat 
yhä enemmän arkisia palveluita ja tuotteita Suomenlahden toiselta puolelta, kertoo 
linjapäällikkö Jaakko Ahti.  

 
Tallinnasta kannattaa rohkeasti suunnata myös muualle maahan joko autolla tai 
joukkoliikennevälineellä. Viking Linen kautta voi hankkia esimerkiksi kylpyläloman Itä-Viron 
Rakveresta tai Narva-Jõesuusta.  
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Viking Line tarjoaa matkailukohteet yhdeltä luukulta 

Viking Linen kautta voi varata helposti niin kylpyläpaketteja, sisäänpääsylippuja, 
kiertoajeluita kohteisiin kuin myös monipuolisesti matkailijaa palvelevan Tallinna-kortin, joka 
avaa ovet moneen kohteeseen. Myös Tukholman risteilijän kannattaa varata esimerkiksi 
Djurgårdenin kohteiden pääsyliput etukäteen. 

– Suosittelemme varaamaan erilaisia aktiviteetteja matkalippujen varauksen 
yhteydessä, jotta välttyy turhalta jonottamiselta kohteessa. Viking Line palvelee 
asiakkaitaan monipuolisesti ja pyrkii tarjoamaan kattavat lisäpalvelut yhdeltä 
luukulta, vinkkaa linjapäällikkö Lauri Orpana.  
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