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Åland lockar trots kylig sommar  

Åland är fortfarande en av Viking Lines mest populära destinationer. Inte heller den 
kyliga sommaren har minskat intresset för öriket. Exempelvis har antalet 
hotellbokningar via Viking Line ökat klart jämfört med i fjol. Åland lockar i sommar 
med flera nya evenemang och sevärdheter, bland annat upplevelseparken Smart Park. 

Åland fortsätter att vara ett av de mest attraktiva resmålen bland Viking Lines kunder. Det 
visar till exempel intresset för inkvartering. Antalet stug- och hotellbokningar genom Viking 
Line har nämligen ökat med 9 procent jämfört med ifjol. Allt fler uppskattar ett tryggt, lugnt 
och naturnära resmål samtidigt som man vill uppleva så mycket som möjligt under 
semestern. 

– Åland är ett bra alternativ eftersom avstånden är korta och utbudet av aktiviteter 
stort. Det kan löna sig att boka resan i tid, eftersom det i något skede blir svårt att 
hitta inkvartering. Speciellt om och när sommaren börjar på allvar, säger Anette 
Torstensson, produktchef vid Viking Line. 

 
Viking Lines fartyg angör Åland tio gånger per dygn. Resenärer kan välja mellan allt från 
enkla stugor till hotell och lyxiga villor. Genom Viking Line kan man boka exempelvis över 
200 stugor. I Mariehamn är hotell Pommern nyöppnat och på Park Alandia Hotell har Viking 
Lines skeppskatt Ville Viking inrett egna rum för familjer. 
 

Nyhet! Upplevelseparken Smart Park 

Populära aktiviteter för barnfamiljer är äventyrsbadet Mariebad, att gå på skattjakt, klättra i 
riggen på Ålands Sjöfartsmuseum eller njuta av strandlivet. En nyhet för i år är den sju 
hektar stora upplevelseparken Smart Park, som öppnar på Eckerö i juli. Attraktionen 
bjuder på lekfulla aktiviteter för hela familjen, till exempel äventyrsgolf, radiostyrda båtar och 
segway-åkning.

 

 

http://www.vikingline.fi/sv-fi/destinationer/aland/aktiviteter/smart-park/

http://www.vikingline.fi/sv-fi/destinationer/aland/aktiviteter/smart-park/
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Det arrangeras en lång räcka sommarevenemang, från Sjödagarna i Sjökvarteret och en av 
Europas största vikingamarknader till stadsfestivalen Rockoff, som i år gästas av bland 
andra schlagervinnaren Måns Zelmerlöw och rockikonen Tomas Ledin. Pride-festivalen och 
den populära Skördefesten är övriga attraktioner som kompletterar sommarutbudet. 
 
Man kan boka biljetter till de flesta aktiviteter via Viking Lines webbsida. Rederiet lanserade 
nyligen ett alldeles nytt bokningssystem online. I och med moderniseringen är det enkelt att 
boka såväl resor, boende som aktiviteter på en och samma gång. 
 

Ytterligare information: 

Anette Torstensson, produktchef, anette.torstensson@vikingline.com, +358 18 270 00 
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