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Viking XPRS får grundlig ansiktslyftning
Viking Lines fartyg på rutten Helsingfors–Tallinn moderniseras grundligt. M/S Viking
XPRS kan efter renoveringen erbjuda Tallinnresenärerna ännu mångsidigare
restaurang- och shoppingmöjligheter. Fartyget får i februari bland annat en à la carterestaurang och en ny butik. Barnens trivsel står också i fokus tack vare satsningen på
större lekutrymmen.
Arbetet ombord på Viking XPRS har redan inletts och moderniseringen ska vara helt färdig
till sommaren 2015. Förbättringarna genomförs huvudsakligen när fartyget är i trafik och
därför behövs ingen dockning. Genom ansiktslyftningen erbjuds passagerarna mångsidigare
restaurang-, nöjes- och shoppingmöjligheter än tidigare. Rederiet har lyssnat noga på
kundernas önskemål och feedback vid planeringen av moderniseringen.
– Vi satsar på trivseln och serviceutbudet ombord för att erbjuda våra kunder just
sådana upplevelser som de önskar. Många efterlyser exempelvis högklassiga
restaurangtjänster också under kortare sjöresor, säger Viking Lines marknadsdirektör
Kaj Takolander.
Från och med februari är det möjligt att också på Tallinnrutten tillbringa en lugn stund i en
högklassig restaurang. Då öppnar nämligen den nya à la carte-restaurangen Wine & Dine
ombord på Viking XPRS.
Nöjessidan får ett lyft i slutet av mars tack vare moderniseringen av den mångfunktionella
Red Rose-restaurangen. Utrymmet får bland annat en ny scen, smidigare kassalogistik och
bredare kafésortiment samt ett större lekrum för att höja trivseln också bland de yngsta
passagerarna.
Shoppingresenärer kan glädjas åt den nya Fashion Shop-butiken som öppnar i februari.
Butiken har ett mångsidigt modeutbud, t.ex. kläder, smycken, klockor och skor. Vid sidan av
satsningarna på restaurang- och shoppingmöjligheterna moderniseras också entréutrymmet
i konferensavdelningen samtidigt som antalet sittplatser på utedäcken utökas med nya stiliga
möbler.
En orsak till moderniseringen av Viking XPRS är den växande trafiken på Helsingfors–
Tallinn-rutten. Passagerarmängden på rutten steg i fjol till mer än två miljoner, bl.a. för att
M/S Mariella och M/S Gabriella sattes in för extra dagsturer till Tallinn under
sommarsäsongen. Ökningen hjälpte Viking Line att nå alla tiders rekord. Totalt gjordes drygt
6,6 miljoner resor med rederiets fartyg under 2014. Viking Line kommer också i sommar att
sätta in extra kapacitet på Helsingfors–Tallinn-rutten.
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