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Viking Lines bästa sommarlovstips för familjer 
 
Sommaren på Viking Line är främst barnfamiljernas tid. I fjol reste nästan 
500 000 barn och ungdomar med de Röda båtarna mellan maj och augusti. Att 
åka på en kryssning med hela familjen är enkelt och på Viking Lines fartyg 
hittar såväl barn och ungdomar som föräldrar något att göra. Hela familjen 
erbjuds dessutom mångsidiga och prisvärda måltidsalternativ. Sommarens 
nyhet är dans- och showkonceptet Les Mills Show Kidz.  
 
 
Ett på förhand planerat sommarlov med Viking Line innehåller allt man behöver för en 
avslappnande semesterresa i ett och samma paket. I sommar erbjuder Viking Line ännu 
större utrymmen och fler aktiviteter för barn i olika åldrar, allt från småbarn till tonåringar. 
Konferensavdelningarna förvandlas till barn- och ungdomsland där barnen kan delta i olika 
slags aktiviteter såsom smyckesverkstäder, barnens bingo, Ville Viking-diskoteket, Wii- och 
Kinect-spelkonsoler samt många olika tävlingar. 
 
 

– Vi vill erbjuda lätt och avslappnat umgänge för hela familjen. Det finns 
många barnfamiljer ombord under sommaren och därför satsar vi särskilt på 
deras trivsel, säger Christa Grönlund, informationschef på Viking Line. 

 
 
Sommarens huvudattraktion för barn och ungdomar är det medryckande Les Mills Show 
Kids. Mellan den 16 juni och den 18 augusti presenterar Viking Line det världsberömda 
dans- och showkonceptet på sina fartyg. Konceptet som har utarbetats av professionella 
dansare och musiker erbjuder fartfyllda danspass för olika åldrar. Barn under 11 år kan delta 
i dans- och showskolor, ungdomar från och med 12 år och vuxna har egna grupper i 
fitnessdans.  
 
 

– Att dansa är mycket populärt idag och det råder brist på just aktiva nöjen för 
fritiden. Vi är glada över att kunna erbjuda roliga och attraktiva 
dansprogram för barn och ungdomar, säger Lotta Bergman, 
underhållningschef på Vikings Line.  

 
Mångsidiga och prisvärda menyer för barn och ungdomar 
 
Även barn vill äta gott och därför innehåller de förnyade menyerna mångsidiga alternativ för 
familjens yngsta, allt från hamburgare till pilgrimssmusslor. Ville Vikings festmeny erbjuder 
unga finsmakare exempelvis landskinka, grön sparris, getostglass med ramslökolja som 
förrätt samt chateaubriand med säsongens grönsaker, timjanemulsion och portvinssås som 
huvudrätt.  



 

 

 

Dessutom får 0–11-åriga barn äta vuxenportioner till halvt pris i restaurangerna  Frank’s, 
Food Garden och Ella’s. I Viking Lines buffé äter barn och ungdomar under 17 år till 
rabatterat pris och barn mellan 0–5 år gratis i vuxet sällskap.  
 
 
Om en semesterdag i Stockholm eller Tallinn ingår i planerna erbjuder Viking Line 
semestertips även för dessa städer. Alternativt kan man tillbringa dagen ombord utan att 
behöva gå i land. Bland annat Mariella erbjuder eftermiddagsprogram på soldäcket under 
hela sommaren vid fint väder.  
 
 
Tjänsterna är skräddarsydda för respektive fartyg och närmare fartygsspecifik information 
finns på adressen www.vikingline.fi. 
 
 
Ytterligare information: 
 
Lotta Bergman, underhållnigschef Viking Line Abp, 
Lotta.bergman@vikingline.com, tfn +358 9 123 51 
Christa Grönlund, informationschef Marketing Communications, 
christa.gronlund@vikingline.com, tfn +358 9 123 5242 
Johanna Boijer-Svahnström, informationschef Corporate Communications, 
Johanna.boijer@vikingline.com, tfn +358 18 27748 
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