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Kliimasõbralik Viking Glory lastakse homme vette 
 
Viking Line'i uue laeva ehitus on jõudnud märkimisväärse verstapostini. Homme, 26. 
jaanuaril lastakse Viking Glory Hiinas Xiameni laevatehases vette. Pidulikku 
sündmust saab jälgida otseülekandena YouTube’is. Viking Glory jõuab Turu–
Ahvenamaa–Stockholmi liinile järgmise aasta alguses. 
 
„Viking Glory kehastab Viking Line’i usku Läänemere reiside helgesse tulevikku. 
Märksõnad on jätkusuutlikkus, energiatõhusus ja uuenduslik Põhjamaade disain. 
Viking Glory on loodud koostöös Soome ja teiste Põhjamaade partneritega, kelle 
asjatundlikkus ja oskusteave võimaldavad meil peagi tähistada ainulaadse laeva 
liiniletulekut, ” sõnab Viking Line'i tegevjuht Jan Hanses. 

Keskkonnasõbralik laev 
Viking Line on teerajaja tuleviku jätkusuutlike reisilaevade väljatöötamisel. 2013. 
aastal valminud Viking Grace on maailma esimene suur veeldatud maagaasil (LNG) 
töötav reisilaev, mis on säästvuse eest pälvinud mitmeid auhindu. Uus Viking Glory 
on Viking Grace’ist suurem, kuid kulutab sellest hoolimata kümmekond protsenti 
vähem kütust, olles seega üks maailma kõige energiatõhusamaid laevu. Kogu 
projekti keskmes on olnud energia optimeerimine ja kliimasõbralikud lahendused. 
Keskkonnatehnoloogia ja uudse interjööri väljatöötamisse kaasati Põhjamaade 
partnerid: Wärtsilä, ABB Marine, Koncept, Climeon, Kone, Deltamarin, Almaco, Evac, 
Pointman ja Projektia. 
 
Põhjamaine disain, mis keskendub saarestiku vaatele 
Viking Glory abil avab Viking Line reisijatele maailma ühe ilusama saarestiku täiesti 
uuel moel. Mugava ja vaikse laeva suurtest panoraamakendest avaneb igal 
aastaajal seninägematu vaade. Interjööri iseloomustab ajatu, samas mänguline 
disain, põhjamaine valgus, jätkusuutlikkus ja digitaalsed lahendused. 
 
Vette laskmisest saavad osa kõik  
Viking Line’i kliendid ja ka laiem avalikkus on üles näidanud suurt huvi uue laeva 
vastu. Seetõttu on huvilistel võimalus olla tunnistajaks Viking Glory esimesele reisile 
kuivdokist sadamakai äärde. Samuti tehakse virtuaalne ringkäik laeva pardal. 
Otseülekande vestlusringis osalevad Viking Line'i tegevjuht, laeva kapten, 
projektijuht jt. Viking Glory vettelaskmist näidatakse otseülekandena 26. jaanuaril 
kell 12 Eesti aja järgi: https://youtu.be/eGY9Y3Dg3B4  
 

https://youtu.be/eGY9Y3Dg3B4
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Viking Glory faktid: 
• Jõuab kohale 2021. aasta lõpus. 
• Jõuab Turu–Ahvenamaa–Stockholmi liinile eeldatavasti 2022. a alguses.  
• Reisijate arv: 2800 
• Kajuteid: 922  
• Meeskond: umbes 200 
• Pikkus: 222,6 meetrit, kogumahutavus: 63 813 tonni 
• Veomaht: 1500 liinimeetrit  
• Jääklass: 1A Super 
• Kütus: veeldatud maagaas (LNG) 
• Ehitatud Xiamen Shipbuilding Industry Co, Ltd laevatehases Hiinas 
• Partnerid: Wärtsilä, ABB Marine, Kone, Almaco, Koncept, Climeon, Evac, 

Projektia, Pointman, Deltamarin  and others. 
 
 
Lisainfo: 
Inno Borodenko, OÜ Viking Line Eesti tegevjuht 
tel 518 9799,  inno.borodenko@vikingline.com 
 
Jan Hanses, Viking Line Abp tegevjuht 
tel: +358 182 7000, jan.hanses@vikingline.com 
 
Johanna Boijer-Svahnström, Viking Line Abp kommunikatsioonijuht 
tel +358 182 7000,  johanna.boijer@vikingline.com 
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