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Förnyade M/S Mariella i trafik igen
Viking Lines fartyg M/S Mariella återgår i trafik i dag efter dockning i två veckor.
Fartyget, som fyller 30 år i år, har genomgått en grundlig renovering. Bland annat har
hytter, restauranger och nattklubben moderniserats för att motsvara behoven hos
dagens konsumenter.
I samband med dockningen av M/S Mariella i Landskrona i Sverige fick över hundra hytter
en ansiktslyftning. Passagerarna kan nu boka hytt i en helt ny Comfort-klass. De 72 Comforthytterna bjuder på en trivsam inredning, dubbelsäng, TV och trådlöst nätverk. Dessutom har
fartygets samtliga lyxhytter moderniserats.
Över en miljon personer reser årligen på rutten Helsingfors–Stockholm med Viking Lines
M/S Mariella och M/S Gabriella. Dagens resenärer förväntar sig högklassiga tjänster
ombord.
– Den billigaste hytten räcker inte nödvändigtvis längre, utan man vill också ha
lite lyx under sin resa. Traditionella tjänster, exempelvis bollhavet och buffén,
är fortfarande populära, men vid sidan av dem vill man dessutom ha nya slags
erfarenheter, säger Viking Lines marknadsdirektör Kaj Takolander.
Önskemålen bland M/S Mariellas passagerare uppfylls nu i och med den nya restaurangen
Plate – Social Dining. Restaurangen fokuserar på socialt umgänge i en industriellt inspirerad
miljö. En annan nyhet är Ocean Grill, där kockarna tillreder grillmat i ett öppet kök inför
kundernas ögon.
Nya mötes- och nöjesutrymmen
Konferensutrymmena på M/S Mariella har utvidgats i samband med renoveringen. Utöver
det existerande auditoriet med plats för 300 personer har möteskapaciteten utökats med en
konferenslokal för 40 personer. Lokalen erbjuder havsutsikt och har inretts med möbler
designade av den svenske formgivaren Alexander Lervik.
Fartygets nattklubb Club Mar har moderniserats grundligt, från inredning till ljudteknik, och
bjuder nu på sittplatser för 430 gäster. För familjens yngsta medlemmar bjuder vi på flera
nyheter på lekfronten: PS4 Lounge och ett KIDS-lekrum.
Viking Line har i år satsat speciellt mycket på trivseln ombord. Förutom moderniseringen av
M/S Mariella har rederiet renoverat M/S Viking XPRS på rutten Helsingfors–Tallinn och
utökat servicen på fartyget. Även flera av M/S Gabriellas familjehytter (B2L) har fått ny
fräsch inredning.
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