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Rosella tillbaka i trafik:
ny butik, nyheter i caféerna, nya temaavgångar!
Fredag den 29 januari avgår Rosella från Mariehamn mot Kapellskär efter ett tre veckor
långt trafikuppehåll. Utbudet i Seaside Café och Street Café har förnyats och utvidgats. På
uppdaterade Rosella presenteras i vår utvalda temaavgångar med fokus på schlager,
Beatles och rockabilly. Dessutom blir det svängiga fredagar och lördagar med välkända
dansband toppat av ett dansbandsparty med Voize under påskhelgen.
I samband med trafikuppehållet har Viking Line byggt om och utökat utbudet i Street Café
på däck 5. Resenärerna kan nu avnjuta såväl bakad potatis, paninis som espresso och
cappuccino. I Seaside Café på däck 6 lanseras ett nytt koncept med liten och stor tallrik till
fast pris. Detta testas under en period och ersätter vågmaten. En annan nyhet i Seaside Café
är möjligheten att välja mellan tre varmrätter som görs à la minute. En ny shop har även
byggts intill taxfreebutiken. Butiken öppnar under våren och kommer bland annat att ha
inredningsartiklar samt beautyprodukter.
– Vi har flera trevliga nyheter som vi lanserar i våra caféer på däck 5 och 6.
Förhoppningsvis hittar alla ett alternativ som passar just dem. Det fantastiska
underhållningsutbudet vi nu presenterar på ”hemmaplan” är vi mycket stolta
över. Vi har tagit med oss godbitarna från underhållningsåret 2015 och lagt till
nyheter som förhoppningsvis ska locka fler att umgås ombord, säger Lena
Mörn, marknadschef.
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Rosellas helt nya temaavgångar kommer att gå av stapeln under tre lördagar i februari, april
och maj med fullt fokus på schlager, Beatles och rockabilly. Under ytterligare fyra lördagar
står välkända dansband som Black Jack, Lars Kristerz, Barbados och Drifters på scenen.
Påsken firas med danzbandsparty med Voize som varar ända från skärtorsdag till påskdagen.
Måndagsprogrammet Café Rosella med de folkkära profilerna Ulf Elfving och Ragnar
Dahlberg har nypremiär den 1 februari. Först ut bland vårens gäster är Titti Sjöblom följt av
bland andra Christer Sjögren och Kjerstin Dellert. Kryssningsveckan fortsätter sedan med
bingo på tisdagar, allsång på onsdagar, dansbandslåtar på torsdagar och afterwork med
utvald livemusik på fredagar och lördagar. På söndagarna avslutas veckan i lugnare stil med
pianospel. Dessutom välkomnar vi ombord kända författare under utvalda tisdagar i vår,
bland annat Martina Haag och Tareq Taylor.
Rosellas helgunderhållning under våren:
12 och 13 februari: Black Jack
19 och 20 februari: Per-Håkans
26 februari: Callinaz
27 februari: Tema Schlager med Magnus Bäcklund & Månsson Allstar
4 och 5 mars: Martinez
11 mars: Jontez
12 mars: Lars Kristerz
24-27 mars: Danzbandsparty med Voize
16 april: Barbados
30 april: Tema Beatles med Taxman och Silver Beatles
14 maj: Drifters
28 maj: Tema Rockabilly med Maryann & The Tri-Tones och The Hub Caps
Ett urval av Café Rosellas gäster:
1 februari: Ragnar Dahlberg med Titti Sjöblom
8 februari: Ulf Elfving med Svenne Hedlund
15 februari: Ragnar Dahlberg med Lasse Holm
22 februari: Ulf Elving med Jonas Wahlström
29 februari: Ragnar Dahlberg med Marie Bergman
7 mars: Ulf Elfving med Claes Elfsberg
14 mars: Ragnar Dahlberg med Christer Sjögren
21 mars: Ulf Elving med Björn Hellberg
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4 april: Ragnar Dahlberg med Eddie Oliva
11 april: Ulf Elfving med Kjerstin Dellert
18 april: Ragnar Dahlberg med gäst (mer info inom kort)
25 april: Ulf Elving med Siw Malmkvist
2 maj: Ragnar Dahlberg med Sten Nilsson
Författarresor på Rosella:
1.3 Catharina Ingelman-Sundberg
5.4 Tareq Taylor
3.5 Martina Haag
7.6 Björn Ranelid
6.9 Jan Mårtenson
För mer information, kontakta gärna:
Lena Mörn, marknadschef, lena.morn@vikingline.com, +358 18 26 125
Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, Corporate Communications,
johanna.boijer@vikingline.com, +358 18 27000

