
 

 
 
PRESSMEDDELANDE FRÅN VIKING LINE SKANDINAVIEN                                        2014-10-30 

 
I år sätter Leif Mannerström sitt signum på 
alla Viking Lines fartyg 

 
Från och med mitten av november kan alla Viking Lines gäster som reser från 
Stockholm och Kapellskär njuta av ett delikat julbord till havs, signerat Leif 
Mannerström. För tredje året i rad serverar nämligen mästerkocken sitt 
välsmakande julbord ombord, och denna gång i större skala än någonsin.  
 
Leif Mannerström är en av Sveriges mest stjärnprydda och 
välrenommerade kockar. Han är dessutom högaktuell som 
tv-kock i en rad olika program. Nu kliver dock Leif ut ur tv-
rutan och ombord på Viking Line för att duka upp sitt 
populära julbord, som gjort succé två år i rad. Nytt för 
årets resor är att julbordet serveras ombord på samtliga av 
Viking Lines fartyg med avresa från Stockholm och 
Kapellskär.  
 
– Leif Mannerström har en förmåga att kunna höja 
julsmakerna till en måltidsupplevelse utöver det vanliga. 
Därför är vi otroligt glada att även detta år kunna erbjuda 
våra resenärer möjligheten att få njuta av hans julbord 
ombord. I år har vi satsat extra mycket genom att utöka 
våra populära julbord så att de serveras på fler fartyg än 
tidigare. I och med detta förväntar vi oss servera närmare 
200 000 julbord under perioden, säger Bodil Ståhl, 
restaurangchef på Viking Line. 
 
Julborden serveras i bufférestaurangerna på samtliga fartyg från Stockholm och Kapellskär under 
perioden 14 november – 26 december, förutom på nöjeskryssaren Viking Cinderella där julbordet är 
uppdukat mellan den 18 november – 26 december. På Cinderella erbjuds även julbordet i à la carte-
restaurangen Seaview, där det serveras en mer exklusiv variant som bland annat innehåller skaldjur. 
 
Julaftonskryssa med allt som hör julen till 
Det är dock inte endast tiden inför jul som kan tillbringas till havs. Även på självaste julafton bjuder 
Viking Line på ett fröjdefullt firande. Ombord finns allt som hör julen till: julmat, glögg, jultomte, 
allsång, dans runt granen, julsånger, Kalle Anka, artister och musikunderhållning. Det kommer finnas 
specialanpassade kryssningsprogram, både för stora och små resenärer.   
 
Prisexempel på populära julaftonskryssningar (del i dubbelhytt Economy): 
Priset per person för en dygnskryssning med Viking Cinderella till Mariehamn, med övernattning,  
Leif Mannerströms julbord och brunch inklusive måltidsdrycker, är 1 110 kronor. Fartyget avgår från 
Stockholm på julafton klockan 13:00. 
 
Priset per person för en julaftonskryssning med Mariella till Helsingfors med två övernattningar, 
välkomstglögg, Leif Mannerströms julbord, juldagsbrunch och festbuffé inklusive måltidsdrycker samt 
annandagsfrukost är 1 580 kronor. Fartyget avgår från Stockholm på julafton klockan 14:00. 
 
 



 

Vill man få ut det lilla extra från julfirandet erbjuds gästerna även det stämningshöjande tillvalet att 
besöka en kyrka för julgudstjänst. Väljer man till exempel att fira jul ombord på Cinderella finns 
möjlighet att besöka julottan i S:t Görans kyrka i Mariehamn. I Helsingfors erbjuds sightseeing med 
besök i Gamla kyrkan för mässa.  
 
För mer information om julutbudet samt aktuella avgångstider och priser: 
www.vikingline.se/sv/sverige/hitta-resa/kryssningar/julbord-julkryssningar/  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Helena Kneck, Informationschef Viking Line (Sverige) Tel: 08-452 41 49 


