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Näring för kropp och själ under Viking Lines wellness-veckor
Viking Grace och Amorella bjuder på näring för både kropp och själ inför
sommaren. Under Beauty & Wellness-veckorna 3.5–1.6.2014 står nämligen kroppens
välbefinnande i fokus. Njut av avkopplande spabehandlingar, läcker raw food och
super food, bekanta dig med nya träningsformer och delta i Graceloppet.
Temaveckorna på Viking Grace och Amorella ger kroppen både inre och yttre välmående.
På menyn finns färskpressade juicer och trendiga tesorter, exempelvis bubbelte.
– Bubbelte kommer ursprungligen från Taiwan, och dess sammetslika konsistens lyfter
teupplevelsen till nya höjder. Hälsomat intresserar, och vi vill ge våra passagerare
chansen att bekanta sig med den, säger restaurangchef Sari Launonen på Viking Line.
Det finns även andra superfood-drycker att pröva på. Fartygens taxfreebutiker och
spaavdelningar bjuder exempelvis på Instant Chaga, gjort av sprängticka. Vätskorna
blandas med varmt eller kallt vatten, de är veganiska och lätta att ta med sig.
Spabehandlingar och taxfree-erbjudanden
Till en total wellnessupplevelse hör också mångsidiga spabehandlingar, som erbjuds till
specialpris under Beauty & Wellness-veckorna. Efter en avkopplande behandling kan man
med ro i kropp och själ slå sig ner för att lyssna på föreläsningar med hälsoteman.
Taxfreehyllorna på Viking Grace och Amorella dignar av sommarmode och -dofter i maj.
Det finns mängder av erbjudanden, bland annat Victoria’s Secret Beauty-produkter och
andra sommardofter, Converses legendariska sneakers samt Björn Borg Sportswearprodukter.

Delta i det första Graceloppet
Under temaveckorna kan man pröva på nya träningsformer, exempelvis zumbapicknick,
inspirerad av sydamerikanska dansrytmer under ledning av bland andra Maija Grace. Som
motvikt till vardagsstressen erbjuder Viking Grace meditativ träning i form av Senshin Do.
På Amorella kan man lindra rygg- och nackbesvär med hjälp av Fustra-metoden. För den
som vill komma i sommarform erbjuds nyttiga råd och mätning av
kroppssammansättningen.
Beauty & Wellness-veckorna bjuder också på det första Graceloppet på Viking Graces
däck den 18 maj. Efter det cirka en timme långa loppet är det dags för After Run-jippot i
Vogue-klubben där Raakel Lignell, vinnare av dansprogrammet Dansa med stjärnorna,

ger en föreläsning. Hennes danspartner Jani Rasimus bjuder i sin tur på en motionsrik
dansstund.
Om kroppen känns öm efter loppet erbjuder Viking Graces spa lindring, exempelvis i form
av avslappnande behandlingar. Graceloppet-paketet innehåller även en återhämtande
middagsbuffé i Aurora-restaurangen på returresan.
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