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Viking Line suuntaa nokan kohti kesää 
Katajanokan kaupunkijuhla käynnistää kesäkauden perjantaina 27.5. 
 

Viking Line starttaa kesäkauden pistämällä pystyyn hilpeät, kaikille avoimet koko 
perheen kaupunkijuhlat. Tapahtumaa vietetään Katajannokan terminaalin 
ympäristössä perjantaina 27.5. kello 12–19, ja mukaan merelliseen kesätunnelmaan 
ovat tervetulleita kaikki kaupunkilaiset. Nokka kohti kesää -tapahtuma järjestetään 
ensimmäistä kertaa, ja sillä juhlistetaan käynnistyvää kesää.  
 

 
Nokka kohti kesää -tapahtuma tarjoaa monenlaisia hauskoja kokemuksia koko perheelle. 
Toteutukseen osallistuvat Viking Linen ohella myös Helsingin Satama, Scandic Grand 
Marina, merivartiosto ja Visit Sweden. Tapahtuman yhteydessä on ainutlaatuinen 
mahdollisuus käydä tutustumassa Viking Linen uudistettuun M/S Gabriellaan ja 
Suomenlahden merivartioston Vartiolaiva Turvaan. Scandic Grand Marinassa järjestetään 
samaan aikaan minimessut, jossa ovat paikalla Ruotsin matkakohteet, Södermalmin pop-up-
putiikit, Scandic-hotellit, Viking Linen palvelupiste ja pallomeri.  
 
Scandic Grand Marinan eteen rakennettavalla festivaalilavalla esiintyy päivän mittaan 
monenlaisia artisteja ja viihdetaitelijoita. Lapsia viihdyttävät Aarne Alligaattori & 
Viidakkorumpu sekä Kengurumeininki. Aikuisempaan makuun tunnelmaa ovat 
nostattamassa upeat Jiri Nikkinen The Beatles Tribute Band feat. Sami Saari sekä Gepardi 
XL feat Vicky Rosti. Lisäksi tapahtuman esiintyjäkaartissa ovat mukana DJ Amanda 
Harkimo, viulutaitelija Elisa Järvelä sekä Viking Linen viihdetiimin ”Rakennetaan sillat 
maailmoille”-kappaleen kantaesitys. Tapahtuma-alueella on myös lapsille kivaa ohjelmaa, ja 
vieraiden joukossa hassuttelee tietysti myös laivakissa Ville Viking.  
 
 

- Toukokuun 27. päivä Viking Line kääntää nokan kohti kesää. Kesä on meille aivan 
erityisen iloista aikaa, ja haluamme ottaa kaiken irti merestä, auringosta ja leppoisista 
kesäpäivistä. Lämpimästi tervetuloa juhlistamaan kauden alkua kanssamme 
Katajanokalle, Viking Linen markkinointijohtaja Kaj Takolander toteaa. 
 
 

Kesä 2016 Punaisilla laivoilla 
Viking Linen kesäohjelmiston keskiössä ovat lapset ja lapsiperheet. Kesällä kokoustilat 
muuttuvat Ville Viking Play & Fun -leikkialueiksi, ja pieniä vieraita viihdytetään niin 
kasvomaalauksilla, Ville Vikingin diskolla kuin erilaisilla peleillä, leikeillä ja tietovisoilla. 18.6.–
31.7. Katajanokan terminaalissa lapsia viihdyttää myös klovni aina ennen laivojen lähtöä. 
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Normaalin viihdetarjonnan lisäksi kaikilla aluksilla on kesän ajan tarjolla 5–12-vuotiaille 
suunnattu Les Mills Born to Move -tanssikoulu ja koko perheen Ville Viking Smoothie 
Challenge -kilpailu. Kuudella laivalla esitetään lisäksi Ville Viking ja tähtivieras -
nukketeatterinäytöstä, ja kolmella laivalla on tarjolla jännittävä taikurishow koko perheelle. 
 
Kesän ajan Punaisten laivojen ravintoloissa on maisteltavissa Viking Linen lasten 
kokkikilpailun parhaimmistoa. Keväällä järjestettyyn kilpailuun lähetettiin yli 500 hakemusta 
Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Ahvenanmaalta. Lasten itsensä suunnittelemia annoksia on 
tarjolla à la carte -ravintoloiden lasten ruokalistoilla ja buffet-ravintoloiden lastenpöydissä. 
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