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Viking Line förnyar sina fartyg på Åborutten 

 

 

Viking Line fortsätter att förnya sina fartyg. Viking Grace och Amorella, som 

trafikerar mellan Åbo och Stockholm, dockas turvis under januari–februari. 

Viking Grace återgick i trafik den 21 januari medan Amorella återgår den 4 

februari. 

 

Under dockningen förnyades butikslokalerna på Viking Grace. I enlighet med 

kundernas önskemål bereddes mer plats för modeprodukter samt för vin och 

champagne. Samtidigt gjordes mindre uppdateringar av restaurangernas image, 

exempelvis i fråga om borden i Oscar á la Carte och The Buffet-restaurangens 

barnbord. 

 

Viking Line har fortsatt att förnya Amorellas hytter i samband med dockningen och 

som en nyhet erbjuds BD3-innerhytter som lämpar sig för familjebruk. Utöver en 

dubbelsäng innehåller hytten även en bädd för ett barn under 12 år. Också fartygets 

A4-hytter renoveras. Amorellas Tapas & Wine blir nu caféet Coffee & Wine, med 

fantastisk vy över skärgården. Dagtid erbjuds prima caféprodukter, som specialkaffe 

och delikatesser bakade på plats. På eftermiddagen kan resenärerna njuta av 

uppdukat Afternoon Tea, och på kvällarna omvandlas stället till en vinbar. I samband 

med dockningen renoveras också exempelvis fartygets konferensavdelning, vars 

popularitet har ökat stadigt.   

 

– Våra fartyg går i dock i genomsnitt med ett par års mellanrum. Det 

tekniska underhållet är viktigt för våra fartyg som hela tiden är i trafik. 

Samtidigt kan vi förnya våra fartyg utifrån rådande trender och 

kundernas önskemål, berättar Viking Lines linjechef Valpuri Mäkinen. 

  

Viking Line har under de senaste åren satsat stort på att förnya sin flotta. Mariellas 

hytter och restauranger har moderniserats och Viking XPRS har fått en större butik 

och förbättrade restaurangtjänster. Gabriella genomgick en omfattande förnyelse 

2016.  

 

Närmare uppgifter: 

Christa Grönlund, informationschef, Marketing Communications, 
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