Pressmeddelande 12.6.2014

Viking Line utökar Tallinn-trafiken på grund av större efterfrågan
12.6–31.8.2014
Viking Line sätter in extra turer på den populära rutten Helsingfors–Tallinn under
sommaren 2014. Resealternativen blir mångsidigare då M/S Gabriella och M/S Mariella,
som trafikerar på Stockholmslinjen, kan erbjuda dagsturer från Helsingfors till Tallinn
12.6–31.8.2014. Estland blir ständigt populärare bland resenärer, och Viking Line kan i
sommar fira 20-årsjubileum på Tallinn-rutten.
M/S Gabriella och M/S Mariella trafikerar också i fortsättningen rutten Helsingfors–
Stockholm, men då fartygen är i Helsingfors gör de även en dagsvisit i Tallinn. Viking Line
kan därmed erbjuda tre dagliga turer till Tallinn i sommar i stället för två. På det här sättet får
man fler efterlängtade bilplatser på rutten Helsingfors–Tallinn. Vid Viking Line glädjer man
sig också åt möjligheten att erbjuda fler alternativ för finländska Tallinn-resenärer:
– Estland blir allt populärare speciellt bland finländska turister, vilket man förstår
väl. Tallinn bjuder också på annat än de traditionella favoriterna gamla stan och
shopping. Staden har ett rikt kulturliv, fina restauranger, sevärdheter för
barnfamiljer och mycket annat, för att inte nämna alla andra vackra
sommardestinationer i Estland, påminner informationschef Christa Grönlund.
– Många bilresenärer tar nu kurs också österut från Tallinn, exempelvis till
Rakvere eller ännu längre, ända till den vackra stranddestinationen NarvaJõesuu. För dem som stannar i närheten av Tallinn finns bland annat det nya
Energicentret, som liknar Heureka, eller sommarlandet Vembu-Tembumaa
söder om Tallinn, fortsätter produktchef Jaakko Ahti.
Sjövägen till Estland i två decennier
Viking Lines färjor har trafikerat den populära rutten Helsingfors–Tallinn redan i tjugo år.
Reguljärresandet har under åren blivit bekant för många Estlandsresenärer tack vare Viking
Express-katamaranerna, M/S Cinderellas 20-timmarskryssningar och M/S Rosella. I dag är
det snabba och pålitliga Viking XPRS, utvecklat för kundernas behov, som är Viking Lines
flaggskepp i Estlandstrafiken.
– Viking Line har en lång historia från den reguljära fartygstrafiken till Estland,
ända från början av 1990-talet. De här åren innehåller många fina minnen från
alla sjöresor, olika slags kunder och vår magnifika personal, minns Jan Hanses,
verkställande direktör för Viking Line. – Det stigande antalet passagerare
mellan Helsingfors och Tallinn ger en bra bild av den ständigt växande turismen
och det utökade samarbetet mellan Finland och Estland.
Tidtabell 12.6.2014–31.8.2014:
M/S Mariella (MA), M/S Gabriella (GA), M/S Viking XPRS (VX)
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