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Ny hjemmeside skal få flere nordmenn å reise med Viking Line. 
 
Viking Line har nå lansert en helt ny webside for det norske markedet.  Den har en 
brukervennlig design og fungerer som en meget bra informasjonskilde for Viking Line 
reiser på Østersjøen.  Hensikten med hjemmesiden er å gjøre det lettere samt gi norske 
kunder bedre informasjon om Viking Line. 
 
I 20 år har Viking Reiser representert Viking Line på en fremgangsrik måte i Norge. Nå tar vi et steg videre 
med den nye hjemmesiden www.vikingline.no og sammen med Viking Reiser.  Rendyrkede enkelreiser og 
tur/retur reiser kan bookes direkte på hjemmesiden, men Viking Reiser vil fortsette med ulike pakkereiser og 
hjelp med ulike spørsmål angående Viking Line og reisemålene.  I sommer vil det finnes flere familiepakker, så 
som Mumindalen, utenfor Åbo, Sea Life i Helsingfors og reiser til paradis øya Åland med sine fine golfbaner og 
vakker skjærgård. 
 
– Viking Line sammen med Viking Reiser satser på turoperatørene rundt om i Norge.  De har den lokalkunn-
skapen om sitt nærmarked som vi sammen kan utnytte med å få flere foreninger, klubber og firmaer til å reise 
til Åland og Finland, sier Reidar Hauge, daglig leder på Viking Reiser. 
 
Via den nye hjemmesiden kan nordmenn også finne informasjon om sommerens Riga og Visby cruise med 
Viking Cinderella.  På disse cruisene får de reisende tre kvelder om bord, en dag i Riga og 1 dag i Visby på 
Gotland.  Et utmerket sommercruise med mange opplevelser og ulike kulturer på kort tid. 
 
Nyheten som nordmenn må få med seg er Viking Lines seneste stolthet, Viking Grace. Båten drives med fly-
tende gass (LNG), hvilket gjør Viking Grace et av verdens mest miljøtilpassede passasjerfartøy.  Viking Grace 
er innredet med moderne og stilren design, har en høy servicenivå og en gjennomgående miljøtenkende.   
Interessen for fartøyet har overtruffet alle forventninger. 
 
– De seneste årene har vi sett en økende interesse fra Norge. De nye hjemmesidene gir oss et bedre utgangs-
punkt for å fortsette denne veksten.  Sammen med Viking Reiser kan vi tilby nordmenn samme brede og varie-
rende tilbud som i Sverige og Finland og derigjennom beholde vår sterke stilling på markedet, sier Peter Hell-
gren, Adm.dir. for Viking Line Skandinavien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Helena Kneck, Informasjonssjef Viking Line (Sverige).  Telefon +46 8 452 41 00 
Reidar Hauge, Daglig leder Viking Reiser as. Telefon: +47 23 00 34 80 
 


