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Viking Line har åter extra avgångar till det somriga Tallinn
Viking Line svarar på efterfrågan för rutten Helsingfors–Tallinn genom att öka sin
kapacitet under tiden 16.6–12.8. Gabriella och Mariella turas om att göra en extra tur
till Tallinn, och Viking XPRS åker en extra tur på sommarsöndagar.
Resor till Tallinn ökar särskilt under sommarsäsongen. Viking Line utvidgar sin trafik mellan
Helsingfors–Tallinn för femte sommaren i rad, för att kunna erbjuda sina kunder mer flexibla
tidtabeller och fler bilplatser, jämfört mot vintersäsongen i Tallinn.
Mariella och Gabriella trafikerar rutten till Tallinn varannan dag under sommaren. Viking
XPRS extra avgång på söndagar startar 17.6.
-

Våra kunder får en ännu bättre möjlighet att utforska somriga Tallinn, då t.ex. Viking
XPRS sista avgång på sommarsöndagar från Tallinn till Helsingfors avgår först kl.
22.15. På andra veckodagar kan man sova över på båten och vakna på morgonen i
Helsingfors kl. 10.30, berättar Viking Lines linjechef Jaakko Ahti.

Med Mariella och Gabriellas sommaravgångar kan man också göra en enkel Picknickdagskryssning från Helsingfors till Tallinn. På Picknick-dagskryssningen, som tar sex timmar,
kör båten till Tallinn och vänder omgående tillbaka till Helsingfors. För barnen finns det
lekutrymmen och program och för de vuxna finns det shopping och god mat oberoende av
vädret. Bilen kan parkeras förmånligt ombord under resan.
-

Picknick-dagskryssningarna är ett kul äventyr under dagen för barnfamiljer eller moroch farföräldrar med barnbarn. Vår Minikryssning, som avgår från Helsingfors på
kvällen kl. 21.15, kan utnyttjas som hotell för du sover ombord och är en fin service
för turister, tipsar Jaakko Ahti.

TIDTABELL FÖR RUTTEN HELSINGFORS–TALLINN (MÅN.–LÖR.) 16.6–12.8.2018
HEL→TAL

TAL→HEL

10.30 → 13.15
11.30 → 14.00
21.15 → 23.30

14.00 → 16.50 (Mariella/Gabriella)
18.00 → 20.15 (XPRS)
08.00 → 10.30 (XPRS)
(00.10 → 10.30) XPRS
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TIDTABELL FÖR RUTTEN HELSINGFORS–TALLINN PÅ SOMMARSÖNDAGAR 16.6–
12.8.2018
HEL→TAL

TAL→HEL

10.30 → 13.15
11.30 → 14.00
19.00 → 21.30

14.00 → 16.50 (Mariella/Gabriella)
15.30 → 18.00 (XPRS)
22.15 → 00:30 (XPRS)

08.00 → 10.30 (XPRS)
Mer information:
Jaakko Ahti, linjechef, Helsingfors–Tallinn, jaakko.ahti@vikingline.com, +358 9 123 5284
Christa Grönlund, informationschef, Marketing Communications,
christa.gronlund@vikingline.com, tel. +358 9 123 5242
Johanna Boijer-Svahnström, informationschef, Corporate Communications,
johanna.boijer@vikingline.com, tel. +358 18 277 48

