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Viking Line sätter in extra Tallinnturer också i sommar

Viking Line utökar antalet avgångar på rutten Helsingfors–Tallinn också i sommar. Estland är
fortfarande finländarnas populäraste resmål, och genom att öka kapaciteten 18.6–14.8.2016 svarar
rederiet på den stora efterfrågan under sommaren. Det lönar sig att boka sommarens resor i tid,
eftersom många avgångar fylls snabbt trots extraturerna.
Kryssnings- och reguljärtrafiken till Tallinn kulminerar under sommaren, och därför sätter Viking Line in
extra avgångar på rutten också i år. M/S Gabriella och M/S Mariella gör, i likhet med tidigare somrar, en
dagskryssning till Tallinn i stället för att ligga i hamn i Helsingfors över dagen. Det utökade antalet avgångar
ger samtidigt fler bilplatser, som det finns ett stort behov av i reguljärtrafiken till Tallinn.
–

Efterfrågan på rutten Helsingfors–Tallinn är speciellt stor under sommarsäsongen. Vi
rekommenderar att man bokar sin resa i god tid. Många avgångar blir nämligen
fullbokade, trots att det under vissa dagar erbjuds över 30 avgångar på rutten, säger
Viking Lines linjechef Jaakko Ahti.

Estland populärt bland barnfamiljer
Det är i synnerhet museer, temaparker och olika sevärdheter samt det mångsidiga shopping- och
restaurangutbudet i Estland som lockar. Nyheter i Viking Lines sommarutbud för barnfamiljer är exempelvis
äventyrsparkerna i Nõmme och Pirita, som man kan köpa biljetter till redan när man bokar sin resa.
Familjens äldre barn besöker gärna Tallinn Legends, en upplevelsebana i hjärtat av gamla stan som byggts
i ett källarvalv från medeltiden. Under turen får man uppleva nio olika Tallinnlegender, uppförda av riktiga
skådespelare. Föreställningarna börjar var femtonde minut, och de kryddas med olika effekter, till exempel
ljud och rök.
Utöver fritidsresor besöker allt fler Estland för att göra inköp, så som glasögon och byggmaterial, eller för
att serva bilen. Utbudet i Estland är lite annorlunda än i Finland, och det finns till exempel högklassiga,
handgjorda möbler att köpa till rimliga priser.
De extra sommarturerna med Mariella och Gabriella möjliggör samtidigt kortare dagskryssningar från
Helsingfors till Tallinn. Picknick-dagskryssningarna räcker sex timmar, och då går man inte alls i land. Alla
sommaraktiviteter för barn och lekutrymmena plus shopping- och restaurangutbudet står naturligtvis till
kryssningsresenärernas förfogande. Bilen kan man behändigt ha parkerad på bildäck under Picknickdagskryssningen, och det är också möjligt att göra en förhandsbeställning.
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Viking Lines sommartidtabeller 18.6.2016–14.8.2016:
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