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Viking Line i medvind
Viking Line har haft fina passagerarsiffror under årets
sommarsäsong. I synnerhet passagerarsiffrorna i juli och augusti
var gynnsamma. Drygt 2,3 miljoner passagerare reste med de
rödvita fartygen under juni–augusti. I fjol satsades det på utökad
trafik på rutten Helsingfors–Tallinn och det fortsatte man med även
i år, men med aningen färre turer.
Det kalla vädret i juni gjorde att början av sommaren inleddes svagt, men avslutades
däremot med stark volymutveckling i juli och augusti. Alla tiders rekord slogs i juli då
Viking Lines passagerarvolym för samtliga rutter uppgick till rekordsiffran 945 343
passagerare eller 20 519 fler jämfört med motsvarande rekordsiffror från 2014. Totalt
reste dryga 2 325 000 passagerare med Viking Line under juni–augusti eller 0,5
procent färre jämfört med samma period året innan.

Stabil sommar - resandet mellan Sverige och Finland ökade
Antalet passagerare mellan Finland och Sverige ökade under sommarmånaderna.
Över 1 004 000 passagerare reste mellan länderna under sommarsäsongen eller 1,6
procent fler än under föregående år (988 000). Efterfrågan på dagsturer och kortare
resor var stor. De långa linjernas volymer var stabila, vissa dagar nåddes till och
med kapacitetstak.
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De extra insatta turerna med M/S Mariella och M/S Gabriella mellan Helsingfors och
Tallinn gav passagerarmängden ett lyft. Antalet Tallinnresenärer under juni–augusti
uppgick till 734 000 (775 000). Att siffrorna i år är lägre jämfört med sommaren 2014
förklaras av att 46 fler turer trafikerades i fjol jämfört med juni–augusti i år.
– Vi är nöjda med sommarens passagerarsiffror. Insättningen av
extraturerna till Tallinn var lyckosam. Trafiken löpte bra och fjolårets
passagerarsiffror gav mersmak. Resenärerna har helt tydligt hittat detta
alternativ mellan Helsingfors och Tallinn och känt sig bekväma ombord
på våra fartyg. På denna rutt kunde man skönja en mycket hård
prispress i sommar, vilket gagnade kunderna som erhållit en hög kvalitet
till förmånliga priser. Även passagerarsiffrorna mellan Finland och
Sverige var glädjande stora, säger Viking Lines verkställande direktör
Jan Hanses.
På rutten Åbo–Åland–Stockholm reste 688 000 passagerare eller 2,3 procent fler än
under motsvarande period i fjol (673 000).
Passagerarsiffrorna på rutten Helsingfors–Åland–Stockholm var stabila med 316 000
passagerare eller 0,2 procent fler än motsvarande siffror i fjol (315 000).
I juni–augusti valde över 278 000 resenärer att åka på kryssning med M/S Viking
Cinderella från Stockholm till Mariehamn. Jämfört med i fjol ökade antalet
passagerare med 10,4 procent (252 000).
På rutten Mariehamn–Kapellskär uppgick Rosellas passagerarantal i sommar till
299 000 passagerare eller 2,9 procent färre än sommaren innan (308 000).
Antalet personbilar ökade med 1,5 procent jämfört med föregående sommar.
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