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Viking Line utökar antalet turer på rutten Helsingfors–Tallinn
Viking Line erbjuder ett större utbud avgångar på rutten Helsingfors–Tallinn
under tiden 12.6–31.8.2014. M/S Gabriella och M/S Mariella, som trafikerar
rutten Helsingfors–Mariehamn–Stockholm, inleder trafik mellan Helsingfors
och Tallinn under dagen, då de normalt brukar ligga i hamnen i Helsingfors.
Fartygen kommer att trafikera mellan Helsingfors och Tallinn såväl i rutt- som i
kryssningstrafik.
Fartygen som går i kryssningstrafik mellan Helsingfors och Stockholm ligger vanligtvis i
Helsingfors hamn sju timmar under dagen så att kryssningsresenärerna från Stockholm skall
kunna tillbringa en dag i Helsingfors. I sommar kommer fartygen att göra en resa till Tallinn
och tillbaka under dagen, vilket innebär fler avgångar mellan Helsingfors och Tallinn.
– Rutten har haft ett stort behov av mer kapacitet, i synnerhet under sommaren.
Jag gläder mig åt att vi kunnat hitta en out of the box-lösning av detta slag, där
vi kan utnyttja den existerande flottan på ett kostnadseffektivt och kreativt sätt,
summerar Mikael Backman, VD för Viking Line.

Med det nya upplägget önskar Viking Line påverka de nuvarande rutterna i så liten
utsträckning som möjligt. M/S Viking XPRS trafikerar fortsättningsvis mellan Helsingfors och
Tallinn med i stort sett samma tidtabell, dock tidigareläggs morgonens och förmiddagens
avgångar något. M/S Mariella och M/S Gabriella fortsätter att göra En dag i Stockholmkryssningar från Helsingfors till Stockholm med nästan samma tidtabell som tidigare.
Fler avgångstider och nya möjligheter
Med den utökade tidtabellen har Viking Line under sommaren totalt tre dagliga avgångar från
Helsingfors till Tallinn, varav två under förmiddagen och en på kvällen. Morgonavgången för
M/S Viking XPRS från Tallinn tidigareläggs med en timme medan kvällsavgången förblir den
samma. Dessutom tillkommer en ny eftermiddagsavgång från Tallinn till Helsingfors.
För passagerarna som reser från Helsingfors innebär den nya avgången framför allt fler
bilplatser på rutten Helsingfors–Tallinn samt nyheten Picknick-kryssning (6 timmar) från
Helsingfors. Den nya turlistan är ett välkommet tillskott även för de passagerare som stiger
ombord i Stockholm: de kan välja om de önskar tillbringa dagen i Helsingfors, åka på
kryssning till Tallinn med fartyget eller möjligtvis övernatta i Tallinn. För estländarna erbjuds
som nyhet resor till Åland eller Stockholm.
– Vi gläds åt att nu kunna erbjuda fler valmöjligheter på Östersjön och på så vis
betjäna våra kunder bättre, fortsätter Backman.
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M/S Mariella (MA), M/S Gabriella (GA), M/S Viking XPRS (VX)
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Mer information:
Christa Grönlund, informationschef, Marketing Communications,
christa.gronlund@vikingline.com, tfn +358 9 123 5242
Jaakko Ahti, produktchef, jaakko.ahti@vikingline.com, tfn +358 9 123 5284
Johanna Boijer-Svahnström, informationschef Corporate Communications,
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