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Viking Line har extra Tallinnturer också i sommar 

Viking Line utökar kapaciteten på rutten Helsingfor s–Tallinn också i sommar. Rederiet 
vill på det här sättet möta den stigande efterfråga n på rutten. Extraturerna genomförs 
så att fartygen på linjen Helsingfors–Stockholm gör  en dagstur till Tallinn utöver sin 
normala rutt. 

Allt fler finländare reser till Estland under semestern. Det innebär att efterfrågan inom 
fartygstrafiken är stor, speciellt på sommaren. Viking Line lanserade ifjol ett system där 
fartygen på rutten Helsingfors–Stockholm, M/S Gabriella och M/S Mariella, gjorde en 
dagskryssning till Tallinn i stället för att ligga vid kaj i Helsingfors över dagen. 
Arrangemanget ger betydligt fler sommarturer till Tallinn och samtidigt får man fler bilplatser, 
som det finns ett stort behov av på rutten. 

– Sommaren är den klart livligaste säsongen. Även om antalet avgångar mellan 
Helsingfors och Tallinn kan gå upp till dryga 30 under en dag, så är många 
resealternativ ofta slutsålda, säger Jaakko Ahti, linjechef vid Viking Line. 

 
Antalet Viking Line-resenärer ökade ifjol med nästan 30 procent. Det här innebär i praktiken 
en ökning med över 175 000 passagerare på Tallinnrutten. Den extra kapaciteten har 
därmed klart svarat på efterfrågan. De extra turerna till Tallinn i sommar körs under perioden 
13.6–9.8.2015. 
 
Matturism allt populärare 

Bland finländska resenärer är det speciellt unga vuxna som hittat shoppingmöjligheterna i 
Tallinn. Även matturismen lockar allt fler, både när det gäller restaurangbesök och matinköp. 
Prisnivån i Tallinn är fortfarande attraktiv och stadens nya, ungdomliga restauranger har 
blivit ytterst populära. 

– Tallinn är en europeisk stad som utvecklas hela tiden. Jag rekommenderar också 
besök utanför stadskärnan, eftersom man hittar Tallinns kanske mest intressanta 
områden just där. Vid sidan av traditionella inköp lönar det sig även att utforska 
andra shoppingalternativ, exempelvis loppmarknader, järnaffärer och 
trädgårdsbutiker, säger Jaakko Ahti.  

 
Också allt fler familjer reser till Estland, eftersom det uppfattas som en behändig destination 
med många mål och aktiviteter för barn. I närheten av stadens centrum finns bland annat 
Tallinns djurpark och sommarlandet Vembu-Tembumaa med sina vattenrutschkanor. 
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Viking Lines sommartidtabeller under perioden 13.6. 2015–9.8.2015: 

 

  

Ytterligare information:  

Christa Grönlund, informationschef, Marketing Communications, 
christa.gronlund@vikingline.com, +358 9 123 5242 
Jaakko Ahti, linjechef Helsingfors–Tallinn, jaakko.ahti@vikingline.com, +358 9 123 5284 
Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, Corporate Communications, Viking Line, 
johanna.boijer@vikingline.com, +358 18 277 00 
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Mariella/Gabriella  10.30 � 13.15 Viking XPRS  08.00 � 10.30 

Viking XPRS  11.30 � 14.00 Mariella/Gabriella  14.00 � 16.50 

Viking XPRS  
21.30 

(sö 20.00)  
� 

24.00/07.00 
(sö 22.30)  

Viking XPRS  
18.00 

(sö 16.30)  
� 

20.30 
(sö 19.00)  

Viking XPRS  - - - Viking XPRS  00.10 � 10.30 


