
 

 

 

Pressmeddelande 2.12.2014 

 
Julens specialkryssningar med de Röda båtarna 
 
 
Viking Lines fartyg bjuder på en avslappnad och sorglös julstämning när både M/S 
Gabriella på rutten Helsingfors–Stockholm och M/S Viking Grace mellan Åbo och 
Stockholm pyntas inför julaftonens specialkryssningar. En mera fartfylld julstämning 
utlovas under Xmas Party Cruise på M/S Viking Grace, som kastar loss från Åbo den 
25 december. Gourmander får i sin tur njuta av den svenske toppkocken Leif 
Mannerströms julmeny, som serveras på alla Viking Lines fartyg. 
 
De populära julaftonskryssningarna på de Röda båtarna bjuder på lätt och stämningsfullt 
julfirande i ett paket. Viking Lines specialkryssningar utgör en färdig helhet, bestående av 
både delikatesser, bra musik och trivsamt umgänge på Östersjöns vågor. Passagerarna får 
under julen njuta av en julbrunsch, inkluderad i kryssningspriset, som är komponerad av den 
Michelinbelönte svenske kocken Leif Mannerström. Julfirarna bjuds också på välkomstglögg. 
 

– Stämningen på fartygen är alldeles speciell under julen. Då kan man verkligen 
koppla av och njuta av julen tillsammans med sina närmaste. Vi på Viking Line ser till 
att allt är klart och att människorna trivs ombord, säger Lauri Orpana, produktchef på 
Viking Line. 

 
Förutom de traditionella julkryssningarna utlovas en helt annorlunda julstämning på juldagen 
den 25.12. Då firas nämligen Xmas Party Cruise ombord på M/S Viking Grace, med 
uppträdanden av Kasmir och Diandra. På annandag jul 26.12 och den 27.12 får 
passagerarna festa till lite tyngre takter. Då kulminerar nämligen 10-årsjubileet av Raskasta 
Joulua, den populära julturnén i heavystil, ombord på Viking Grace.  
 
 
Tjuvstarta julen med Michelinkocken Leif Mannerström 
 
Viking Line har en unik möjlighet att bjuda sina passagerare på alldeles speciella 
juldelikatesser. Den populäre kocken Leif Mannerström från Sverige har komponerat ett 
festbord som serveras på Viking Lines samtliga båtar 14.11–26.12.2014. Vid sidan av 
traditionella julrätter dignar borden av svenska specialdelikatesser och nya smakupplevelser. 

– Leif Mannerström är en premierad mästerkock från Göteborg och hans julbord har 
under tidigare år erbjudits våra passagerare på M/S Cinderella och i fjol också på M/S 
Rosella. Nu har vi glädjen att servera dessa delikatesser på alla fartyg, säger Christa 
Grönlund, informationschef på Viking Line. 

 
 
De Röda båtarna erbjuder naturligtvis också andra resealternativ inför jul. I utbudet finns 
olika hotellpaket till både Tallinn och Stockholm. De julprydda och stämningsfulla 
huvudstäderna i våra grannländer bjuder på helt speciella upplevelser och smaker under 
juletider. Samtidigt kan man passa på att skaffa alla julklappar i exempelvis Stockholm, som 
har ett varierande utbud av det mesta, och i taxfreebutikerna ombord på Vikingbåtarna. 
 



 

 

 

Tilläggsinformation: 
 
Christa Grönlund, informationschef, Marketing Communications, 
christa.gronlund@vikingline.com, +358 9 123 5242 

Johanna Boijer-Svahnström, informationschef, Corporate Communications, 
johanna.boijer@vikingline.com, +358 18 277 48  
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