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Viking Line’i reisijate arv Tallinna–Helsingi liinil kasvas
Kaubavedu tegi Viking Line’i kõigi aegade rekordi
Aastal 2019 sõidutas Viking Line Helsingi ja Tallinna vahel kokku 1 955 318
(eelmisel aastal 1 947 952) reisijat. Suvel püstitas Viking XPRS enam kui
600 000 reisijaga uue rekordi. 14. juunist 11. augustini teenindasid liini lisaks
Viking XPRSile ka Mariella ja Gabriella.
2019. aastal Viking Line’iga reisinud inimeste koguarv oli 6 300 480. Aasta
varem, 2018 oli see number 6 411 537. Mahtu kahandas eeskätt Stockholmi
ja Mariehamni vaheliste kruiiside vähenemine, mida mõjutasid Visby
erikruiisid suvekuudel ning kuivdokkimisest tingitud väiksem väljumiste arv.
Kaubaühikute hulk oli mullu 133 940 (128 549), mis on läbi aegade parim
tulemus. Sõiduautode arv oli 714 006 (704 799), mis on paremuselt teine
tulemus.
„2019. aasta oli Viking Line’i jaoks stabiilne, kuid reisijate arv kahanes
mõnevõrra, mille tingis eeskätt Rootsi ja Ahvenamaa vaheliste väljumiste
vähenemine. See-eest näitasid Tallinna ja Kapellskäri liinid korralikku
reisijate arvu kasvu. Väga konkurentsitihedal turul tõusis müük peamiselt
tänu piletimüügi kasvule. Hinnakonkurents püsib jätkuvalt karm ja meie
reisijad vaid võidavad sellest,” ütles Viking Line’i turundus- ja müügijuht
Peter Hellgren.
Turu-Ahvenamaa-Stockholmi liinil oli Viking Grace’i ja Amorella reisijate
arv 1 801 692 (1 858 880). Helsingi-Mariehamni-Stockholmi liinil, mida
teenindavad Mariella ja Gabriella, seilas aastaga 971 968 (969 307) reisijat.
Samuti sõitis suvel Stockholmist Ahvenamaa ja Helsingi kaudu Tallinnasse
6 471 (7 313) reisijat. Lühikesel Mariehamni-Kapellskäri liinil üle Ahvenamere
kasvas Rosella reisijate arv 752 336 (732 965) tasemele – see on kõigi
aegade tippsaavutus. Kasvu tõid autoga reisijad ning Rootsi kruiisireisijad.
Viking Cinderella kruiisireisijate arv Stockholmist Mariehamni oli mullu 804
143 (894 520). Languse tingisid suvised pikemad Visby erikruiisid (8 552)
ning laeva kuivdokis viibimine jaanuaris.
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