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Viking Line’i 2014. aasta reisijate arv oli rekordiline
2014. aastal reisis Viking Line’i laevadega 6 610 146 reisijat ehk 76 496 reisijat rohkem kui
eelmisel aastal (2013: 6 533 650). See oli kõigi aegade rekord. Kõige suurem reisijate arvu
kasv oli Tallinn Helsingi liinil, mis saavutati tänu suvistele lisareisidele.
10. detsembril jõudis Viking Line teise olulise verstapostini, kui reisijate koguarv ületas 200
miljoni piiri. Kaubaveo mahud kasvavad jätkuvalt. 2014. aastal transporditi ühtekokku 129
255 kaubaveoühikut ehk 8% rohkem kui eelmisel aastal.
Gabriella ja Mariella lisaväljumistega tõstis Viking Line suvekuudel oma reisijate arvu TallinnHelsingi liinil – reisijate arv tõusis 2 025 583 reisijani (2013: 1 856 703). Võrreldes 2013.
aastaga oli tõus 9%. Viking Line on otsustanud jätkata lisaväljumistega ka 2015. aasta suvel.
Reisijate arv Turu – Ahvenamaa – Stockholm liinil on pärast rekordilist 2013. aastat
stabiliseerunud. Viking Grace ja Amorella reisijate arv vähenes 1 935 958 reisijani (2013: 2
092 897). Viking Line oli 56%-lise turuosaga selle liini turuliider.
Reisijate arv Helsingi – Ahvenamaa – Stockholm liinil püsis stabiilsena. Mariella ja Gabriella
teenindasid 2014. aasta jooksul 1 063 027 reisijat (2013: 1 068 537).
Viking Cinderella teeb kruiisireise liinil Stockholm – Mariehamn, reisijate arv kasvas 859 001
reisijani (2013: 840 089). 2013. aasta lõpus tegi Viking Cinderella 4-päevase erikruiisi
Peterburi, millele järgnesid kruiisid Helsingi ja Tallinna liinil.
Reisijate arv lühikesel liinil Ahvenamaa ja Kapellskäri vahel tõusis rohkem kui 7% 706 578
reisijani (2013: 659 277).
„Meie laevad tegid eelmise aasta jooksul rohkem kui 6,6 miljonit reisi, mis on väga julgustav.
Me oleme väga uhked, et püstitasime kõigi aegade reisijate arvu rekordi,“ ütles Jan Hanses,
Viking Line’i kontserni tegevjuht.
Viking Line’i teeninduspiirkonna turul valitseb endiselt tihe konkurents, mis mõjutab ka
klientide tarbimisharjumusi ning avaldas negatiivset mõju müügitulule reisija kohta. Viking
Line’i kontserni 2014. majandusaasta aruanne avaldatakse 19. veebruaril 2015.
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