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Juulist sõidavad kõik Viking Line’i laevad 
Viking Line’il suvel rohkem väljumisi Tallinna-Helsingi liinil kui kunagi varem 
  
Alates 2. juulist on kõik Viking Line’i seitse laeva tagasi liinidel teenindamaks reisijaid. 
Laevad Mariella ja Cinderella naasevad liinidele alates 2. juulist. Mariella sõidab 
Tallinna ja Helsingi vahet 2. juulist kuni 9. augustini. Cinderella sõidab Stockholmi ja 
Mariehamni vahel ning erikruiisidel Stockholmist Gotlandile Visbysse.  
  
Amorella ja Viking Grace sõidavad liinil Turu-Ahvenamaa-Stockholm, Gabriella aga 
liinil Tallinn-Helsingi-Ahvenamaa ning Rosella sõidab Mariehamni ja Kapellskäri vahet. 
Cinderella seilab Stockholmi ja Mariehamni liinil ning Stockholmi-Visby vahel 
toimuvad augustist septembrini erireisid. 
  
Mariella täiendab Viking XPRSi sõidugraafikut Tallinna ja Helsingi vahel nelja 
lisareisiga päevas alates juulist kuni 9. augustini. See tähendab, et Viking Line’il on sel 
suvel rohkem väljumisi Tallinna-Helsingi liinil kui kunagi varem.  
 
Reisijate arv on tõusuteel – suvised ilmad on oodatult reisimise soovi suurendanud. 
  
„Suur rõõm on näha inimesi laevadele naasmas. Meie reisijad on väljendanud 
rahulolu sõiduplaani valikuvõimaluste üle. Puhkuse ajal naaberriikide külastamine on 
endiselt väga populaarne ja seetõttu usume, et suvi tuleb väga kiire,“ sõnas Viking 
Line’i müügi ja turunduse asepresident Kaj Takolander. 
  
„Viimased paar kuud on kaubavedude osas olnud väga aktiivsed. Usume, et nüüd 
hakkab ka reisijate liiklus kiiresti kasvama. Oleme teinud palju selleks, et laevareisid 
oleksid võimalikult ohutud. Näiteks on meie ettetellimisteenuse populaarsus selgelt 
tõusmas, see võimaldab tellida laevasisesed ostud ette ja need transporditakse otse 
tekil asuvasse autosse või laeva vastuvõtu kohta. Lisaks saavad reisijad kasutada 
toateenindust ja tellida näiteks õhtueine kajutisse,” selgitas Takolander. 
  
Viking Line jätkab rangete nõuete järgmist, et tagada laevadel ohutus. Hetkel on 
reisijate arv piiratud ja hügieeninõuete täitmist jälgitakse eriti põhjalikult. Kevadel 
kontrollis sertifitseerimisettevõte Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL) 
kõiki Viking Line’i laevu ning omistas laevafirmale sertifikaadi, mis tõendab Viking 
Line’i võimet tulla toime nakkusohuga kõigis terminalides ja laevadel. Viking Line on 
esimene laevandusettevõtte maailmas, kes sai sellise tunnustuse DNV GL-ilt. 
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Tallinna-Helsingi sõidugraafikut saab näha siin.  
 Kõik Viking Line’i sõiduplaanid on siin. 
  
Lisainformatsioon: 
Inno Borodenko, OÜ Viking Line Eesti tegevjuht 
Tel 518 9799,  inno.borodenko@vikingline.com 
 
Kaj Takolander, Viking Line’i müügi ja turunduse asepresident 
Tel +358 400 507908, kaj.takolander@vikingline.com 
 
Johanna Boijer-Svahnström, Viking Line Abp kommunikatsiooniosakonna juhataja 
Tel +358 182 7000,  johanna.boijer@vikingline.com 
 
Christa Grönlund, Viking Line’i Soome pressiesindaja 
Tel +358 9123 5242,  christa.gronlund@vikingline.com 
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