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På M/S Viking Grace tillbringar vi sommaren på däck från och med 
midsommar 
 
Sommarvädret är här och på Viking Grace kan du njuta av det på ett helt nytt 
sätt. På Viking Grace har passagerarna enastående möjligheter att vistas 
utomhus och fartygets härliga soldäck bjuder från och med midsommar på 
mångsidiga upplevelser för soliga dagar på Östersjön. Däck 12 har reserverats 
i sin helhet för hela familjens utomhusaktiviteter och på däck 10 finns det tre 
mindre solterrasser i mer vuxen smak. 
 
Familjevänligt och aktivitetsfyllt soldäck 
Däck 12 är ett familjevänligt område på fartygets högsta däck. Sommarterrassen bjuder på 
vackra landskap och trevliga sysselsättningar för barn och ungdomar; en Lappset®-lekplats, 
hopprutor, en graffitivägg och en trampbilbana samt ett område där man kan måla med kritor 
på däcket.   
 
På däcket kan man slappna av till lättsam sommarmusik och i picknickområdet på akterdäck 
tar en parklik stämning över. Barnfamiljer, fågelentusiaster, soldyrkare och de som helt 
enkelt bara vill njuta av vyerna hittar säkert sin plats på dessa höjder. Däck 12 har också en 
egen sommarkiosk som serverar uppfriskande drycker, snacks och förstås glass. När vädret 
tillåter arrangerar fartygets fartfyllda nöjesavdelning aktiviteter på utedäck.  

  
- Hela däck 12 är en terrass som bjuder på ett aldrig skådat utbud av 
sysselsättningar och program för hela familjen. På sommaren är det trevligt att 
vistas utomhus och därför är vi glada att vi kan introducera helt nya 
utomhustjänster  och -upplevelser för Östersjökryssningarna, säger 
informationschef Christa Grönlund på Viking Line.   

 
 
Sommarterrasserna för en mer vuxen smak 
I anslutning till restaurangerna på däck 10 finns tre separata sommarterrasser med avspänd 
atmosfär. Det stiliga soldäcket bakom Club Vogue är avsedd endast för vuxna. Här kan man 
njuta av eftermiddagssolen till avslappnande, somrig loungemusik. Sommarkvällar står DJ 
för musiken och när vädret tillåter fortsätter firandet in på morgontimmarna. Förutom Club 
Vogue har även barerna RockMore och Retro egna solterrasser på bägge sidorna av 
fartyget. 
Retro Bars sommarterrass är rökfri och lämpar sig därför även för matgäster. 
 

- Vi har velat satsa på design och trivsel även på soldäcken på Viking Grace. Vi 
vågar hävda att Vogue har Östersjöns stiligaste sommarterrass, säger en 
belåten Johanna Molin, produktchef för fartyget Viking Grace.   
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Mer information: 
Johanna Molin, produktchef, johanna.molin@vikingline.com, tfn: +358 2 3331305 
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 18 277 48 
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