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Viking Line'i uus lipulaev alustab täna tavagraafikus liiklemist
Täiesti uue põlvkonna reisiparvlaev Viking Grace alustab tänasest graafikujärgse
liiklemisega Turu, Mariehamni ja Stockholmi vahelisel liinil. Nädalavahetusel korraldas
laevavarustaja Rootsi pealinna suundunud eksklusiivse esimese kruiisi.
Uudset disaini, keskkonnasõbralikke tehnilisi lahendusi ning meelelahutuse, toitlustuse ja
vabaaja sisustamise elamusi reisijatele pakkuv laev anti Viking Line`le kätte eelmisel
neljapäeval. Üleandmine toimus piduliku tseremoonia saatel Turus, kus Soome laevatehas
STX Finland uue parvlaeva ka algusest lõpuni ehitas.
Soome lipu all opereerima hakkav Viking Grace on 214 meetrit pikk ja 30 meetrit lai. Laeval
on 880 kajutit kokku 2800 reisija jaoks ning autotekkidel ruumi veokitele 1275 liinimeetri ja
sõiduautodele 1000 liinimeetri võrra. Laeval tegutseb seitse erinevat teemarestorani, suur
ööklubi, Läänemere suurim - 1600-ruutmeetrine merekauplus ning merevaatega spaosakond, kus lisaks erinevatele saunadele ja basseinidele asub spetsiaalne, -2 kraadise
õhutemperatuuriga lumekoobas.
Viking Grace'i opereeritakse kolme alternatiivse kütuse jõul, mis on kruiisilaevade puhul
ainulaadne. Traditsioonilise kütteõli ja diisli kõrval hakkatakse selles kasutama veeldatud
maagaasi (LNG ehk Liquid Natural Gas), tänu millele kahanevad saarestiku õrnale
keskkonnale kahjulikud heitmed miinimumile - näiteks on Viking Grace'i lämmastikuheitmed
85% ja kasvuhoonegaasid 15% väiksemad kui teistes tänapäevastes laevades ning
väävliheitmed on peaaegu nullis.
Lisaks on Viking Line pööranud laeva mootorite, konditsioneeri ja muude mehhanismide
juures suurt tähelepanu heli summutamisele, et saavutada Läänemerel hetkel opereerivate
laevade kõige madalam müratase.
Viking Grace väljub Turust igal õhtul kell 20.55 ning saabub Stockholmi hommikul kell 06.30.
Tagasisõit algab kell 07.35, ning laev jõuab Turusse kell 19.50. Mõlemal suunal tehakse
lühike vahepeatumine Mariehamnis Langnäsi sadamas.
Lisainfo ja pildid:
www.vikinggrace.com ja www.vikingline.com/et/Pressiteated/Pildipank/Pildipank/
Videod üleandmise tseremoonia, mereproovide ning teiste uue laeva telgitaguste teemade
kohta: www.youtube.com/user/VikingLineSuomi?feature=watch
Viking Line Abp on Soome juhtiv reisiparvlaevaliikluse kontsern, mis opereerib Läänemerel
alates 1959. aastast. Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda laiaulatuslikku, taskukohast ja
turvalist reisijate- ja kaubavedu, millega kaasnevad esmaklassilised vaba aja veetmise
võimalused, kliendisõbralik teenindus, maitsev toit ja atraktiivsed ostuelamused. Viking

Line’i tegevuspiirkond on Läänemeri, peamised sihtturud on Soome, Rootsi ja Balti riigid, kus
opereerib kokku kaheksa laeva. 2011. aasta käive oli ligikaudu 504 miljonit eurot. Reisijate
koguarv oli 6,35 miljonit ja keskmine töötajate arv kontsernis oli 3060.
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