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Sommarens hetaste soldäck öppnar kl. 07.45  
 
Sommaren är här och på Viking Grace kan du njuta av det på ett helt nytt 
sätt på rutten Stockholm–Åland–Åbo. Fartyget har fyra fräscha soldäck: ett 
är familjeanpassat med bilbana, klätterställning med mera och tre är 
avsedda för vuxna med avkopplande loungemusik och designmöbler. Från 
och med midsommar drar Sun & Fun-konceptet igång i sin helhet. 
 
Familjevänligt och aktivitetsfyllt soldäck 
Family Terrace, som ligger högst upp på fartyget på däck 12, erbjuder utomhusaktiviteter för 
hela familjen. Akterdelen av däcket har både bord, stolar, picknick-områden och ett lek-
område för barn med bland annat en trampbilsbana, hopprutor och en graffitivägg för ton-
åringar. Barnfamiljer, soldyrkare och de som helt enkelt bara vill njuta av vyerna hittar säkert 
sin plats på detta däck. Family Terrace har egen sommarkiosk med uppfriskande drycker, 
snacks och glass.  
  
– Vi siktar på att erbjuda en förstklassig upplevelse på 
Stockholms, kanske Sveriges, bästa solterrass. Vi färdas 
genom världens vackraste skärgård på Östersjöns 
modernaste fartyg som vi är stolta att få visa upp, både för 
nordbor och internationella gäster. Vi räknar med att slå 
rekord på linjen i sommar, säger Peter Hellgren, VD för 
Viking Line Skandinavien.  
   

 

Sommarterrasserna för en mer vuxen smak 
På däck 10 finns tre separata sommarterasser i anslutning till restaurangerna. Soldäcket bakom 
Club Vogue är avsett för vuxna. Där kan man njuta av eftermiddagssolen till avslappnande och 
somrig loungemusik. På däcket finns stilrena möbler såsom solstolar samt soffgrupper avsedda 
för matgäster. Under sommarkvällarna står DJ för musiken fram till midnatt.   
 
Solterrasserna utanför Retro Bar och RockMore Bar har fastmonterade bord och bänkar. På 
båda terrasserna är det möjligt att beställa mat och dryck på plats av en mobil försäljare och 
kassa. Soldäcket Retro Bar är helt rökfritt och lämpar sig mycket bra för matgäster. Mat från 
Sweet & Salty Café kan avnjutas ute på terrassen.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Helena Kneck, Informationschef Viking Line (Sverige), tel. 08-452 41 00 


