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Sommarens mest populära avgångar är snart slutsålda 

Sommarresorna till Tallinn, Stockholm och Åland blir allt populärare. Det är skäl att 
boka resan i tid, eftersom de mest efterfrågade avgångarna redan börjar fyllas. Viking 
Line ökar kapaciteten på rutten Helsingfors–Tallinn under sommaren, när M/S Mariella 
och M/S Gabriella gör en dagskryssning till Tallinn i stället för att ligga förtöjda i 
Helsingfors. De populäraste avgångarna säljs snabbt slut trots tilläggskapaciteten. 

Den livligaste säsongen på de Röda båtarna börjar strax före midsommaren. Det totala 
antalet bokade resor för juli är nu större än under motsvarande tid i fjol. Men det finns ännu 
ströplatser kvar för nästan varje dag. 

– Trenden tycks vara att man planerar sin resa med allt kortare varsel. Det finns 
fortfarande plats på sommarens avgångar, men vill man försäkra sig om en viss dag 
så lönar det sig att boka i tid, säger marknadsdirektör Kaj Takolander. 

 
Stockholm barnfamiljernas favorit 

Det bokas för närvarande betydligt fler resor till Stockholm än under samma tid i fjol. 
Avgångarna de närmaste veckorna är i stort sett utsålda. Dragplåstret i Stockholm under 
sommaren är Djurgården, där man kan besöka friluftsmuseet Skansen och nöjesparken 
Gröna Lund. Barnfamiljernas favoritmål är sagohuset Junibacken, som i sommar bjuder på 
en Muminutställning jubileumsåret till ära. 

Viking Lines terminal i Stockholm har goda förbindelser till olika destinationer. Man kan 
exempelvis åka buss eller vattenbuss direkt till Djurgården från terminalen. 

 
Mångsidigt utbud i Estland lockar nya resenärer 

Tallinn är med sitt internationella shoppingutbud och tjänster till rimliga priser populärt bland 
finländska resenärer. Staden bjuder fortfarande på en hel del produkter som inte finns i 
Finland. Estnisk högklassig design har också väckt finländarnas intresse. 

Tallinnresenärer har även funnit de fascinerande områdena utanför stadskärnan. 
Exempelvis har de urbana gallerierna och butikerna i Telliskivi blivit attraktiva destinationer.  

– Många reser nuförtiden till Estland också utanför fritiden. Finländare lockas allt 
oftare av vardagstjänster och -produkter på andra sidan Finska viken, säger Jaakko 
Ahti, linjechef vid Viking Line. 

 
Det lönar sig dessutom att besöka andra delar av Estland förutom Tallinn, antingen med bil 
eller kollektivtrafik. Via Viking Line bokar man behändigt till exempel en spasemester i 
Rakvere eller Narva-Jõesuu i östra Estland. 

 
Viking Line erbjuder alla resmål under ett tak 

Genom Viking Line skaffar man lätt både spapaket, inträdesbiljetter, rundturer till olika 
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turistmål och det mångsidiga Tallinnkortet, som öppnar dörren till många destinationer. Det 
lönar sig även för Stockholmsresenärer att boka biljetter till exempelvis Djurgårdens olika 
sevärdheter på förhand.  

– Vi rekommenderar att man i samband med biljettbokningen också bokar olika 
aktiviteter för att undvika onödigt köande. Viking Line betjänar sina kunder 
mångsidigt och strävar efter att erbjuda omfattande tilläggstjänster under 
samma tak, säger linjechef Lauri Orpana.   

 

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 

Lauri Orpana, linjechef Helsingfors–Stockholm, lauri.orpana@vikinline.com, +358 9 123 

5252 

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, Corporate Communications,  

johanna.boijer@vikingline.com, +358 18 277 00 
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