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M/S Rosella på dock – många nyheter att se fram emot! 

M/S Rosella är för tillfället på dock i Tallinn och återkommer uppfräschad i ordinarie trafik 
den 22 januari. Under dockningen åtgärdas en hel del ombord, bland annat i baren, 
taxfreebutiken och restaurangerna.  Fartyget får också ett nytt kassasystem Utbudet på 
underhållningssidan utlovar också en hel del nyheter. 

 

Nya Bar Voyage  
Rosellas bar får ett nytt utseende, en ny placering och ett nytt namn. Den nya bardisken ger en 
öppnare och trevligare atmosfär samt förutsättningar för att ge snabbare service till gästerna. Taket i 
baren byts ut för att ge en ljusare miljö och belysningen övergår till energibesparande LED-lampor. 
Den nya baren döps till Bar Voyage. 

God mat i trivsam miljö 
Restaurangen The Buffet får en ny matta och nya bord i fören. Barnen har fått ett eget buffébord där 
både kalla och varma rätter serveras. Ingången till á la carte-restaurangen La Rose görs samtidigt 
om. 

Nyheter i taxfreebutiken  
En helt ny fashion-avdelning ser dagens ljus i taxfreebutiken, med tydligare exponering av såväl herr- 
som damkläder, vilket gör det lättare för kunderna att hitta sina nya favoriter.  

 

Nytt kassasystem 

Kassasystemet byts successivt ut på samtliga Viking Lines fartyg, där Rosella nu står som nummer två 
i turordningen. Samtidigt sker en övergång till single currency, vilket innebär att samtliga priser på 
Rosella kommuniceras i SEK. Orsaken till bytet till en valuta är att man vill uppfylla kundernas önskemål 
om att använda moderna mobila betalningssätt. Exempel är kontaktlösa betalningar, d v s att ”blippa 
korten” med NFC och inte behöva ange sin PIN-kod vid småinköp. Apple Pay och Samsung Pay planeras 
även att tas i bruk. SEK valdes för att majoriteten av Rosellas resenärer kommer från Sverige. Det går 
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naturligtvis bra att även i fortsättningen betala med EUR-kort. Viking Line debiterar 
korttransaktionerna i SEK, men kunderna blir debiterade i euro omräknat enligt kortbolagens 
dagskurser. Euro-kontanter gäller också ombord, där priset räknas om enligt en försäljningskurs som 
justeras kontinuerligt. Det kommer att finnas uppdaterade valutanycklar till hands så att resenärerna 
själva smidigt kan beräkna om sina köp till euro.  

Rosella satsar på underhållningen ombord med Ernst Kirchsteiger, Nanne Grönwall och Barbados 
På underhållningssidans repertoar finns flera nyheter. Tio-i-topp fortsätter även 2018 med orkestrar 
som spelar musik främst från 50-, 60- och 70-talet. Sportsöndag ersätts av Sköna söndag med 
underhållning av pianist eller trubadur i Bar Voyage. Ulf Elfving och Ragnar Dahlberg fortsätter i Café 
Rosella med att bjuda in gäster till soffan. I vår får vi träffa bl. a Ernst Kirchsteiger, Lisa Syrén, Jan 
Eliasson och Ann-Louise Hanson. Under våren satsar Rosella även på specialkryssningar och rivstartar 
den 3 februari med en Back to the Sixties-kryssning.  Den 18 februari har Ville Viking sin alldeles egna 
kryssning med magitema och besök av magikern Daniel Kane. Den 24 februari är det dags för 
Schlagerkryssning med Nanne Grönwall och i mars återkommer vår populära Beatleskryssning.  Kända 
dansband är också på kommande: den 10 februari Barbados och 10 mars Casanovas. Längre fram i vår 
utlovas en jazzkryssning. 

Uppfräschade hytter 
I hyttavdelningarna på däck 4 byts mattorna i gångarna. Hyttkorridorernas tak och belysning byts 
också ut under våren. I ytterhytterna kläs möblerna om och förses med ny belysning. 
Uppfräschningen av hytterna kommer att pågå även framöver. 

 

Bild från docken 

Tilläggsinformation: 
Johanna Boijer-Svahnström, Informationsdirektör, johanna.boijer@vikingline.com, tfn. +358-(0)18-
27000 

Eleonora Hansi, Informationschef, Viking Line Sverige, eleonora.hansi@vikingline.com, tfn. +46-(0) 08-
452 41 41 
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