PRESSMEDDELANDE 14.3.2013

FRITT ATT PUBLICERAS

Nytt på rutten Helsingfors-Tallinn under sommarsäsongen 2013
Efter introduceringen av nya Viking Grace fortsätter Viking Line att lansera nyheter.
Målsättningen är att allt bättre svara på kundernas behov och önskemål. Den här gången är
det sommarsäsongen på rutten Helsingfors-Tallinn som står i fokus. Viking Line utökar
kapaciteten på rutten med M/S Viking Isabella under perioden 6.5–1.9 2013. Isabella
kommer att segla under finsk flagg. Fartyget, som tidigare trafikerat på rutten ÅboStockholm, kommer dagligen att göra två tur- och returresor vilket innebär att man nu kan
erbjuda både rutt- och kryssningsresor. I och med kapacitetsförstärkningen fördubblar Viking
Line antalet avgångar från Helsingfors till Tallinn och man återinför samtidigt de populära 21
timmars kryssningarna, med utökade satsningar på underhållningen.
– Med insättandet av Viking Isabella kan vi uppfylla de önskemål som kunderna
framfört under många år, nämligen att återinföra de populära 21 timmars
kryssningarna. Dessutom kan vi erbjuda flera ruttavgångar mellan Helsingfors
och Tallinn under sommaren. Speciellt morgonavgången klockan 8 från
Helsingfors har efterfrågats av bilpassagerare, berättar Mikael Backman, Viking
Lines verkställande direktör.
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Passagerarvänlig tidtabell och förnyade servicekoncept
Insättningen av Viking Isabella innebär att antalet dagliga avgångar tillsammans med fartyget
Viking XPRS blir åtta, vilket ger många alternativ för olika reseändamål. Man kan välja
mellan ruttresor, hotellresor, olika långa dagskryssningar till Tallinn, 21-timmars kryssningar
och kortare kryssningar med vändande båt. På den tre timmar långa överfarten mellan
Helsingfors och Tallinn erbjuder Viking Isabella Östersjöns trevligaste miljö och ett brett

produktutbud. 21-timmars- kryssningarna har särskild betoning på underhållning. Också
restauranttjänsterna är förnyade, till exempel erbjuder Gastropub god pubmat och vid
lunchtid serveras en brunch i Viking Buffet inkluderande matdrycker. En ny reseklass Viking
Lounge introduceras. I det trevliga och lugna Viking Lounge-utrymmet reser man bekvämt
”all inclusive”. Här ingår bland annat en måltid, dryckesservering och internetuppkoppling
ingår.
– Jag tror att vi kan erbjuda våra gäster allt som krävs för att man ska trivas på
den här rutten, må det sedan vara en 3-timmars ruttresa, en sju timmar lång
konferensresa eller till exempel en 21-timmars underhållningskryssning. Vi har
ruttens bästa mat, ett mångsidigt underhållningsutbud och vänlig betjäning,
summerar M/S Viking Isabellas produktchef Lauri Orpana.

M/S Viking Isabella:
Byggd: 1989 Split, Kroatien
Isklass: IA SUPER
GT/NT: 34.384/19.689
Längd: 169,4 meter
Bredd: 27,6 meter
Djup: 6,35 meter
Hastighet: 20,5 knop
Huvudmaskiner: Wärtsilä
Pielstick 23.769 kW
Passagerare: 2.480
Hyttplatser: 2.166
Personbilar: 450
Längdmetrar: 900
Stabilisatorer
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