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Tallinnresorna tar fart inför sommaren - Viking Line 
sätter in fler avgångar  
 

Viking Line ökar igen sin kapacitet på rutten Helsingfors-Tallinn under 
sommarmånaderna 14.6–11.8.2019.  Estlandsturismen håller på att förändras och den 
reguljära trafiken ökar i båda riktningarna. Det ökade antalet avgångar svarar mot 
den större efterfrågan under sommaren och ger fler alternativ särskilt för 
barnfamiljer och shoppingturister. Rutten trafikeras av M/S Gabriella och M/S 
Mariella, som är bekanta från Stockholmstrafiken, och som gör en extra tur till 
Tallinn medan fartyget är i Helsingfors. 

Under sommarmånaderna ökar passagerarantalet på Tallinnrutten avsevärt. Viking 
Line har satt in extra turer under sommaren ända sedan 2014. De utgör ett 
efterfrågat komplement under årets livligaste säsong. 

- De korta picknick-dagskryssningarna har blivit en av Viking Lines populäraste 
sommarprodukter. I synnerhet barnfamiljerna har hittat dessa enkla, 
sextimmars kryssningar. Vi ordnar mycket program för barn under våra 
kryssningar. Till exempel under M/S Mariellas picknick-kryssning finns det åtta 
olika programnummer för barn. De vuxna kan äta gott på någon av 
restaurangerna och shoppa i Sjöbutiken, berättar Viking Lines 
marknadsföringsdirektör Kaj Takolander.  

Estlandsturismen håller generellt på att förändras och det finns inte längre någon 
typisk Tallinnturist. Tack vare de enkla och snabba förbindelserna åker man både 
från Helsingfors och från Tallinn för att skaffa sig produkter, tjänster och 
upplevelser. 

- Shoppingmöjligheterna i Tallinn har utvecklats med fart och många reser 
uttryckligen dit för att shoppa. Det enorma köpcentret Porto Franco, som 
håller på att byggas i närheten av Viking Lines terminal, kommer att öka 
utbudet ytterligare. Tallinn har också ett strålande och mångsidigt utbud av 
restauranger och prisnivån är lockande. Numera kan exempelvis en lunch på 
en bra restaurang vara en orsak att åka till Tallinn över dagen, fortsätter 
Takolander. 
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TIDTABELL FÖR RUTTEN HELSINGFORS–TALLINN (MÅ–TO, LÖ) 14.6–11.8.2019 

HEL→TAL  TAL→HEL  

10.30 → 13.15 14.00 → 16.50 (Mariella/Gabriella) 

11.30 → 14.00 18.00 → 20.15 (XPRS) 

21.15 → 23.30 08.00 → 10.30 (XPRS)  

  

TIDTABELL FÖR RUTTEN HELSINGFORS–TALLINN FREDAGAR 14.6–11.8.2019 

HEL→TAL  TAL→HEL 

07.45 → 10.00 10.45 → 13.15 (XPRS) 

10.30 → 13.15 14.00 → 16.50 (Mariella/Gabriella) 

14.15 → 16.30 17.30 → 20.00 (XPRS)  

21.00 → 23.30 04.15 → 06.45 (XPRS)  

 

TIDTABELL FÖR RUTTEN HELSINGFORS–TALLINN SOMMARSÖNDAGAR 14.6-
11.8.2019 

HEL→TAL  TAL→HEL 

10.30 → 13.15 14.00 → 16.50 (Mariella/Gabriella) 

11.30 → 14.00 15.30 → 18.00 (XPRS)  

19.00 → 21.30 22.15 → 00.30 (XPRS)  
  

01.00 → 03.30 08.00 → 10.30 (XPRS) 
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Närmare information: 

Kaj Takolander, marknadsdirektör 

kaj.takolander@vikingline.com, tfn +358 9 12351 

 

Christa Grönlund, informationschef, Marketing Communications, 

christa.gronlund@vikingline.com, tfn +358 9 123 5242  
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