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Ännu finns tid för sportlov till havs
Det är ännu möjligt att fira sportlov på Viking Lines fartyg. De Röda båtarna har
fortfarande lediga platser, även om sportlovssäsongen utgör en bråd period för
kryssningstrafiken på Östersjön.
Viking Lines kryssningar under sportlovsveckorna är populära också i år. De mest bokade
resorna just nu är exempelvis Dygnskryssningar med M/S Viking Grace från Åbo samt
dagskryssningar till Tallinn. Ingen rutt är ändå helt slutsåld i det här skedet.
– Det lönar sig att vara snabb om man vill åka på kryssning en viss dag. På en del
avgångar finns det bara ett fåtal hytter kvar, säger Viking Lines marknadsdirektör Kaj
Takolander.
Familjer har vanligtvis mera fritid i sportlovstider, vilket även möjliggör övernattning på
destinationsorten. Därför lönar det sig också att undersöka utbudet av hotellpaket. Just nu
finns det många attraktiva erbjudanden för de närmaste veckorna.
– Exempelvis Åland är en traditionell sommardestination, men öarna är vackra och
erbjuder givande aktiviteter också på vintern. Det finns gott om utrymme i bad- och
spa-anläggningar samt i museer och det är förmånligt att hyra en stuga. Och
myggorna är helt säkert inte till besvär, lovar informationschef Johanna BoijerSvahnström.

Program för hela familjen
Det är speciellt barn och unga som står i fokus på Viking Lines fartyg under sportlovet. I år
kan man bland annat delta i Ville Vikings vintercirkusskola. På programmet står exempelvis
cirkusartister, jonglering och fartygsorientering.
Också underhållningsprogrammet uppmärksammar de yngre resenärerna. Bland KidsRockartisterna kan nämnas till exempel Kasmir och Diandra. Föräldrarna kan i sin tur ta en paus
från klädcirkusen där hemma och koncentrera sig på att njuta av god mat, shopping och
socialt umgänge i allmänhet.
Programmet fartygsvis finns på www.vikingline.fi.
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