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Formel 1 anländer till M/S Mariella 
 
I sommar bjuder Viking Line bilsportsentusiaster på något alldeles extra. M/S 
Mariella får en simulator som skapar en genuin Formel 1-stämning på 
Östersjöns vågor. Under perioden 1.7–15.8.2013 har passagerarna möjlighet att 
pröva på hur det känns att köra en F1-bil från Jordan-stallet. 
 
 
Viking Line bygger upp en Formel 1-zon i konferensrummet på däck 8 på M/S Mariella. En 
simulator som konstruerats kring en äkta Formel 1-bil ligger i fokus. Simulatorn anländer till 
Mariella 1.7 och står till kundernas förfogande fram till 15.8. 
 
I Formel 1-körsimulatorn sitter man framför ratten i en äkta F1-bil och körupplevelsen i 
simulatorn motsvarar verkligheten i så hög utsträckning som möjligt. Tack vare simulatorns 
tekniska egenskaper kan föraren t.ex. känna banans former, accelereringarna och 
bromsningarna samt ljuden som om man körde en F1-bil på riktigt. 
 

 - Så här nära äkta Formel 1-körning har det inte varit så lätt att komma tidigare. 
Vi är glada att vi kan bjuda bilsportsentusiaster och andra passagerare på detta 
unika tillfälle, säger Viking Lines underhållningschef Lotta Bergman. 

 
F1-bilen kommer från Jordan-stallet och tävlingskördes säsongen 1998. Bilen användes bl.a. 
av racingstjärnorna Ralf Schumacher och Damon Hill, den senare nämnda världsmästare 
från år 1996. Bilen är i fullt körbart skick och används nuförtiden också för 
uppvisningskörningar. På Viking Line begränsas körningen visserligen till simulatorn och 
priset för en testrunda är 25 euro/10 min. 
 

- Under sommaren kommer vi att anordna Formel 1-tävlingar på lek på M/S 
Mariella samtidigt som den riktiga F1-cirkusen pågår på olika håll i världen. 
Därtill kommer dagens snabbaste förare att delta i en utlottning på 
sensommaren där man kan vinna en av simulatorleverantören sponsrad resa till 
GP-tävlingen i Ungern år 2014, berättar produktchef Leena Thurén. 

 
 
 
Mer information: 
Leena Thurén, produktchef leena.thuren@vikingline.com, tfn 09-123 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 18 277 48 
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