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Viking Lines fartyg är fullastade med program för familjens minsta 
 
Barnens absoluta favorit Ville Viking tar familjens minsta med på nya äventyr på 
Viking Lines fartyg i vår. Under Ville Vikings ledning får sportlovsfirarna bekanta sig 
med figurerna i The Simpsons och under påsken ger Ville sig hän åt Brasilien under 
temaveckorna ombord på de Röda båtarna. Utöver specialprogrammet under 
semesterveckorna bjuder fartygen på en hel del annat program riktat till barn och 
ungdomar under våren. 
 
Att åka på kryssning är årets höjdpunkt för många barnfamiljer. Skeppskatten Ville Viking spexar 
på Viking Lines fartyg och bjuder på specialprogram för familjens ungdomar och barn under våren. 
Utöver den ständiga favoriten bollhavet finns det en massa roligt för barn i olika åldrar, bland annat 
lek- och spelrum, ansiktsmålning, tävlingar och bingo.  
 
 
Den första trollerikrogen på Östersjön och 
barnens egna Ville Viking Club-
kryssningar 
 
De olika fartygen har varierande program för 
familjens yngsta. M/S Amorella som trafikerar 
från Åbo via Åland till Stockholm bjuder som 
specialitet på Östersjöns första trollerikrog. 
Under lördagar och söndagar dukar 
trollerikrogen upp en magisk buffé för hela 
familjen, där gästerna får njuta av 
häpnadsväckande trolleri på nära håll. 
 
På M/S Viking XPRS, i trafik mellan 
Helsingfors och Tallinn, arrangeras under 
våren egna Ville Viking Club-minikryssningar 
för barn. Barnkryssningen gästas i mars av 
Pippi Långstrump (9.3.2014), i maj av 
trollkarlen Kim Wist (11.5.2014) och i juni 
underhåller Jokeri Pokeri Box (8.6.2014).  

 

 

 
Fira sportlov med The Simpsons – och påsken på brasilianskt vis 
 
Under sportlovet 14.2–2.3.2014 (M/S Gabriella 17.2–2.3.2014) får barnfamiljerna träffa Simpsons-
figurerna tillsammans med Ville Viking. De populära Simpsons-figurerna gjorde succé förra 
höstlovet och finns nu med i barnprogrammen, i butikerna och i restaurangerna. Beroende på 
fartyg deltar antingen en Bart eller en Homer Simpsons-figur i programmet. Utöver The Simpsons 
uppträder även andra populära barn- och ungdomsartister under sportlovsveckorna. Bland 
artisterna ingår bland andra: Hevisaurus, Tuuli, Sini Sabotage och Antti Tuisku med specialshowen 
Antti Tuisku Sportlovsshow på M/S Viking Grace 20–22.2.2014. Mer information om programmet 



och närmare datum för de olika artisterna hittas på adressen: 
http://www.vikingline.fi/sv/finland/ombord/barn-och-ville-viking/ 
 
 
Kring påsk kommer Ville Viking i festivalstämning och bjuder barnen på sambafestival då fartygen 
firar Brasilien-veckor. Barnen får ett eget karnevaltåg som de får förbereda sig för genom att 
pyssla egna karnevalflaggor. Dessutom ingår bland annat Brasilien-bingo och tipsrunda på temat 
Brasilien i programmet. Barnens Brasilien-program gäller 10.3–30.4.2014 på följande fartyg: M/S 
Mariella, M/S Gabriella, M/S Viking Grace, M/S Amorella samt under påsklovet även på M/S Viking 
XPRS. 
 
 
Mer information:  
Lotta Bergman, underhållningschef, lotta.bergman@vikingline.com, tfn: +358 9 123 5362 
Christa Grönlund, informationschef, Marketing Communications, christa.gronlund@vikingline.com, 
tfn: +358 9 123 5242 
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