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Viking Line viib kolmel päeval nädalas Ahvenamaale
Viking Line’i laev Gabriella alustab juulis kolmel päeval nädalas kruiisidega
Ahvenamaale. Eestist saab Helsingi kaudu Ahvenamaale reisida
esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel, laev jõuab Mariehamni järgmise päeva
hommikul kell 8.
Inno Borodenko, Viking Line Eesti tegevjuht: “Soovitan minna Ahvenamaale
paariks päevaks ja jalgrattaga. Teed on seal rattaga sõitmiseks väga head,
üle jõu käivaid tõuse ei ole ning autoliiklus on hõre. Niimoodi saavad puhkajad
väikese kehalise koormuse ning vahetu ülevaate saarestiku
vaatamisväärsustest. Soovitan käia Mariehamni meremuuseumis, külastada
Kastelholmi kindlust ja miks mitte maitsta kohalikku Stallhageni õlut. Käik
Ahvenamaale annab erilise Skandinaavia kogemuse ja fotokaamera kaasa
võtmine on “peaaegu" kohustuslik.”
3. juulist kuni 7. augustini väljub Gabriella kolmapäeva ja reede hommikuti
Tallinnast, peatub mõneks tunniks Helsingis, kust jätkab reisi Ahvenamaa
suunas kell 15.30. Esmaspäeva hommikuti saab Tallinnast reisi alustada
laevaga Viking XPRS, veeta viis sisukat tundi Helsingis ning asuda pealelõunal
Gabriella pardal Ahvenamaa poole teele.
Laev jõuab Mariehamni järgmisel päeval kell kaheksa ja asub tagasiteele kell
16.00. Ahvenamaal saavad reisijad veeta päeva Mariehamnis või liituda mõne
Viking Line'i programmiga. Gabriellal on korralik valik restorane ja erinevaid
kajuteid, alates Ville Vikingi perekajutitest kuni luksuslike rõduga kajutiteni 11.
tekil. Laeval on võimalik broneerida koht ka autole või jalgrattale.
Lisainfot Ahvenamaa reiside kohta:
https://www.vikingline.ee/kruiis-ahvenamaale
Lisainfo Ahvenamaa kohta:
https://www.vikingline.ee/sihtkohad/ahvenamaa/tegemisi-ahvenamaal/
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Ohutu reisimine
Laevanduses on kokku lepitud ühistes, reisi turvalisust tagavates
ohutusmeetmetes. Et muuta reisimine võimalikult ohutuks, on Viking Line
kasutusele võtnud järgmised meetmed:
•
•
•
•
•
•

•
•

Võtame praegu pardale peaaegu poole vähem reisijaid kui tavaliselt. Selle
tulemusel tagame sotsiaalsete vahemaade hoidmise reisijate vahel.
Piirame reisijate vooge terminalides ning kontrollime laevadele minekut ja
pardalt lahkumist.
Oleme intensiivistanud puhastusprotseduure, pakume käte desinfitseerimise
võimalust.
Tuletame regulaarselt meelde sotsiaalse vahemaa hoidmist, jagame infot
sagedase ja õige kätepesu vajaduse kohta.
Piirame külaliste arvu restoranides ja poodides. Reisijatel on võimalus tellida
toit kaasa või kajutisse.
Kohandame pardal olevate tegevuste valikut vastavalt kehtivaile
piirangutele. Meil on programme nii täiskasvanutele kui ka lastele. Kahjuks ei
ole pallimeri lastealal hügieenilistel põhjustel avatud. Pakume laeval
spaahoolitsusi, kuid saunaruumid on suletud.
Registreerimispunktid, infolauad ja kassad on eraldatud läbipaistva seinaga.
Sularaha asemel soovitame maksta kaardiga.
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