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Viking Line satsar på nytt nöjeskoncept 
 
Viking Line lanserar i höst nya och mångsidiga nöjeskoncept på sina fartyg. Vid sidan 
av gemensamma teman för alla båtar erbjuds passagerarna varierande underhållning 
beroende på fartyg. De nya koncepten möjliggör ett omväxlande nöjesutbud på de 
olika båtarna samt enskilda temakryssningar och teman med mat i fokus. 
 
I höst står bland annat storstäder, 1950-talet och nordiska smaker på menyn. Därtill utlovas 
exempelvis bingokryssningar samt kryssningar med öl och vin som teman. 
 

– Det lönar sig alltså att fundera på kryssningsalternativ på basis av 
programmet eller ett visst matrelaterat tema. I stället för ett stort tema för alla 
fartyg vill vi erbjuda flera nöjesalternativ för våra olika målgrupper, säger Viking 
Lines informationschef Christa Grönlund. 
 

 
Cirkus och storstadsstämning 
 
En av höstens stora satsningar är Bright Lights, Big Cities-konceptet, som kan upplevas på 
rutten Helsingfors–Stockholm. Passagerare ombord M/S Mariella och M/S Gabriella får en 
dos storstadsatmosfär då en internationell showgrupp tar över fartygen. Gruppen, som 
uppträder i nattklubben, lobbyerna och i barerna, bjuder på såväl gripande sånguppvisningar 
som fartfyllda shower samt cirkus.  
 

– Det utlovas suverän modern cirkus och mångsidiga sång- och 
dansuppvisningar. Målet är att överraska, glädja och beröra våra passagerare, 
säger Viking Lines underhållningschef Lotta Bergman. 

 
 
Upplev en tidsresa med Gary Revel Jr. och Linda Herranen 
 
På M/S Amorella mellan Åbo och Stockholm kan man, från måndag till torsdag under 18.8–
31.12.2014, återuppleva 50-, 60- och 70-talet. Golden 50’s-temat bjuder på en tidsresa till 
eran då ungdomsmusiken landsteg i Finland och Paul Anka sjöng Oh, Diana på Borgbacken.  
 
Under förmiddagarna erbjuds passagerarna olika aktiviteter, exempelvis musikfrågesporter 
och allsång. På eftermiddagen ordnas fartfyllda konserter i 50- och 60-talsanda och på 
kvällarna är det dags för retrodisco i äkta 50-, 60- och 70-talsstil. 
 
Värdar är stjärnartisterna Gary Revel Jr. och Linda Herranen, bekanta från bland annat The 
Voice of Finland. Stjärnorna uppträder med en skicklig kvartett och framför kända hitlåtar på 
engelska, finska och svenska. Beroende på kryssningens tidpunkt uppträder alltid en av de 
två stjärnartisterna. 
 



 

 

 

Tilläggsinformation: 

Christa Grönlund, informationschef, Marketing Communications, 
christa.gronlund@vikingline.com, tfn +358 9 123 5242 
 
Lotta Bergman, underhållningschef, lotta.bergman@vikingline.com, tfn +358 9 1235362  


