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En efterlängtad återkomst: M/S Cinderella tillbaka till rutten
Helsingfors–Tallinn
Inkommande vinter kommer det att gnistra och glimma extra mycket på Östersjön
när Viking Line åter sätter in det legendariska fartyget M/S Cinderella på rutten
Helsingfors–Tallinn. Finländarnas favoritfartyg erbjuder upplevelserika 20 timmars
kryssningar med strålande artister, delikata frestelser i restaurangerna och
uppfriskande behandlingar på spa-avdelningen.
M/S Cinderella gör comeback 14.12.2013, lämpligt inför den hetaste lillajulssäsongen, och
erbjuder 20 timmarskryssningar under perioden 14.12–28.12.2013.
M/S Cinderella trafikerar normalt mellan Stockholm och Mariehamn, men kommer nu att erbjuda
extra kapacitet för de populära kryssningarna mellan Helsingfors och Tallinn under vinterns
högsäsong. På rutten Helsingfors–Tallinn trafikerar även Viking XPRS som vanligt.
– Att M/S Cinderella erbjuder kryssningar på rutten Helsingfors–Tallinn är en glad
nyhet för alla kryssningssugna som gillar god underhållning. Dygnskryssningar är
mycket efterfrågade och vi får ständigt önskemål om att M/S Cinderella ska sättas in
på den här rutten, berättar produktchef Lauri Orpana.
M/S Cinderella är Viking Lines andra största fartyg och tar 2 500 passagerare. Fartyget erbjuder
mångsidig service och fokus ligger på kryssningsresenärerna, även om reguljärbiljetter självfallet
också säljs mellan Helsingfors och Tallinn. Ombord på M/S Cinderella kan passagerarna tillbringa
20 timmar.
Mycket program på M/S Cinderella
Nattklubben Fun Club i tre plan utgör hjärtat av M/S Cinderella. Här underhåller stjärnartister och
dansband gästerna kväll efter kväll. På Club Seven kan man fortsätta dansa ända in på
småtimmarna. De som njuter av en lugnare stämning kan koppla av i vinbaren eller den
traditionella puben, medan de som vill ha spänning söker sig till Casinot.
Fartygets många restauranger serverar läckra måltider. Under jultiden kan passagerarna njuta av
ett utsökt och rikligt julbord som är framtaget av den svenske stjärnkocken Leif Mannerström. I
Food Garden serveras frukost med mousserande vin och måltider med efterrätter som garanterat
faller även den mest kräsna i smaken. Den som plötsligt blir sugen på något ätbart kan sticka sig in
t.ex. i Tapas & Grill-restaurangen.
I fartygets trivsamma och unika spa-avdelning ges härliga Kerstin Florianbehandlingar i en lugn
och avslappnande miljö. Och när shoppingandan faller på är fartygets butik den rätta platsen för
förmånliga inköp.
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M/S Viking Cinderella:
Byggd: 1989 Wärtsilä, Finland
Längd: 191 meter
Bredd: 29 meter
Hastighet: 21,5 knop
Isklass: IA SUPER
GT/NT: 46.398/29.223
Resenärer: 2 500
Hyttplatser: 2 500
Personbilar: 100
Filmeter: 760
Utrustad med stabilisatorer
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