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Stor efterfrågan ger fler avgångar under M/S Cinderellas 
Helsingforsbesök 
 
Viking Lines näst största fartyg, M/S Cinderella, besöker rutten Helsingfors–Tallinn 
under hetaste lillajulssäsong från och med den 14 december. Cinderellas besök har 
tagits emot med så stort intresse att Viking Line beslutat förlänga trafikperioden i 
Helsingfors över årsskiftet. De extra avgångarna infaller lämpligt mellan nyår och 
trettondagen 4–6.1.2014, då många familjer fortfarande har jullov. 
 
Efterfrågan på kryssningar med den legendariska Cinderella har varit glädjande stor i Finland, 
vilket dock inte kom som en fullständig överraskning för Viking Line. 
 

– Cinderella som redan kryssat i tio år från Stockholm till Mariehamn har fortfarande i 
Finland många fans, som välkomnat fartygets besök i Helsingfors. Vi har glädjen att 
erbjuda ytterligare kryssningsdagar från Helsingfors för att så många som möjligt ska 
kunna njuta av Cinderellas unika besök, säger produktchef Lauri Orpana. 

 
 
På kommande: fartfyllda och upplevelserika underhållningskryssningar! 
 
M/S Cinderella kommer att göra 20 h-kryssningar mellan Helsingfors och Tallinn från och med den 
14 december. Under varje kryssning uppträder stjärnartister såsom Paula Koivuniemi, Danny och 
Sini Sabotage. Efter julhelgen under mellandagarna bjuds det på fantastiska akustiska Viking 
Unplugged-shower samt temakvällar med toppartister, bland andra Laura Voutilainens Disco Night 
och Sami Hintsanens Rock-klassiker. 
 
För familjens minsta arrangerar fartyget mångsidigt program. Dagligen erbjuds aktiviteter, såsom 
ansiktsmålning, tävlingar, barnbingo, barnfilmer och naturligtvis även bollhav. Några möteslokaler 
har omvandlats i detta syfte till barnens alldeles egen lekvärld. Under jullovet blir det ytterligare 
spännande programnummer tillsammans med fartygskatten Ville Viking samt Simpsons-figurerna.  
 
Det finns många restauranger ombord på Cinderella. I vinbaren kan man ta det lugnt och njuta av 
vacker pianomusik. De övriga restaurangerna lockar med mångsidiga läckerheter på de olika 
menyerna. Fartyget har också en fantastisk SPA-avdelning, där man kan skämma bort sig själv 
med behandlingar av världsberömda Kerstin Florian. 
 
M/S Cinderellas 20 h -kryssningar avgår från Helsingfors 14–22.12, 25–28.12 och 4–6.1 kl. 18.30. 
Retur till Helsingfors följande dag kl. 15.00* (*20.12. kl. 12.15). På julafton den 24 december 
avgår den glada 24 h -julkryssningen redan kl. 15.00. Mer detaljerat program för kryssningarna på 
adressen www.vikingline.fi. 
 
Mer information:  
Lauri Orpana, produktchef, lauri.orpana@vikingline.com, tfn +358 9 123 5252 
Christa Grönlund, informationschef, Marketing Communications, christa.gronlund@vikingline.com, 
tfn +358 9 123 5242 
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