26.5.2016

TILLÄGGSCHAUFFÖR
lnför sommaren vill vi påminna er om att chaufförer och eventuella tilläggschaufförer (även barn) alltid ska
bokas i förväg i samband med fordonsbokningar. Vi ber er påminna era chaufförer om detta i och med att vi
inte kan garantera hyttplats åt en obokad andra chaufför. Medföljande tilläggsresenärer bokas i regel via
passagerarsidan.

FORDONETS HÖJD OCH SPEGLAR
Utöver längd och vikt är också fordonets höjd relevant information i lastning. Vi önskar att ni vänligen
meddelar oss redan vid bokningsskedet om enheten är högre än 4,20m. Däröver vill vi påminna att
fordonets speglar måste på begäran kunna vikas in på bildäcket (fordonets bredd får vara max 2,60m, om
bredden överskrids måste fordonet förhandsbokas som överbrett).

TIDTABELLSÄNDRINGAR PÅ HEL‐STO LINJEN INFÖR SOMMAREN
På linjen Hel‐Sto‐Hel förekommer ändringar i tidtabeller mellan 17.6.‐14.8. Mariella och Gabriella kommer
turvis att göra en tur‐retur resa mellan Helsingfors och Tallinn efter ankomst från Stockholm till Helsingfors.
Fartygen kommer att anlöpa både Helsingfors och Stockholm tidigare än vanligt och även avgå från
Helsingfors senare än vanligt. Avgångstiden från Stockholm tidigareläggs med en halv timme.

HEL‐STO‐HEL 17.6.–14.8.2016
Helsingfors

Mariehamn

Stockholm

Fartyg

18.00

> 04.25 > 04.30 >

09.50

Gabriella/Mariella

09.15

< 22.55 < 22.50 <

16.00

Gabriella/Mariella

Första avgången kl. 16.00 från Stockholm är den 17.6 och kl. 18 från Helsingfors den 18.6. De reguljära
tidtabellerna träder åter i kraft den 14.8 från Stockholm (16.30) och den 15.8 från Helsingfors (17.30).

MARIELLA/GABRIELLA HEL‐TAL‐HEL 18.6.–14.8.2016
Helsingfors

Tallinn

Helsingfors

Fartyg

10.30

> 13.15 > 14.00 >

16.50

Gabriella/Mariella

OBS! Viking XPRS följer sin sedvanliga tidtabell på rutten Hel‐Tal‐Hel under sommaren.

PLANERADE SERVICEDAGAR PÅ ÅBO‐STOCKHOLM LINJEN I SEPTEMBER
M/S VIKING GRACE
Fartyget tas ur trafik söndagen den 18.9.2016 kl. 19.50 i Åbo för service. Åter i trafik onsdagen den
21.9.2016 kl. 20.55 i Åbo.

M/S AMORELLA
Fartyget tas ur trafik måndagen den 19.9.2016 kl. 07.35 i Åbo för service. Åter i trafik torsdagen
den22.9.2016 kl. 08.45 i Åbo.
Observera att båda fartygen är ur trafik samtidigt under några dagar.
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