
Pressmeddelande  

 

 

Meddelande 19.6.2019 
 

Viking Line satsar på barn och familjer i sommarens 
programutbud 
 
På sommaren tillhör de Röda båtarna barnen. Båtarnas konferensrum förvandlas till 
lekrum och på programmet står allt från musikaler till ett Östersjölaboratorium.  
 
Under sommarsäsongen 14.6–11.8 ordnas mångsidigt program för både minstingarna 
och de större barnen på Viking Lines båtar. Årets specialiteter är 
Östersjölaboratoriet, trolleriskolan och dockmusikalen Rymdäventyret där festliga 
dockor tar sig an välkända pop-, rock- och filmlåtar. Rymdäventyret kan ses på alla 
Viking Lines fartyg under sommaren.  
 
Barn över nio år har möjlighet att delta i ett havslaboratorium med Östersjötema 
där de får lära sig mer om vetenskapen oceanografi. Östersjölaboratoriet 
arrangeras i samarbete med Helsingfors universitet. På Ville Vikings Äventyrsö får 
barnen träffa självaste Ville Viking. Äventyrsön öppnas på alla de Röda båtarna 
senast den 19 juni. Nya Ville Viking-låtar för familjens minsta har också släppts på 
strömningstjänsterna. 
 
– Vi vill ge hela familjen en så rolig och avkopplande kryssningsupplevelse som 
möjligt. Kryssningar är populära bland barnfamiljerna särskilt under 
sommarlovstiden. Det är enkelt, det finns program för alla åldrar och man kan ta 
med sig egen bil om det behövs. Vi har ställt våra båtar till barnens förfogande och 
till exempel byggt om konferensrum till lekrum för sommaren, säger Viking Lines 
underhållningschef Mikael Panelius. 
 
Under sommaren får de yngsta passagerarna hugga in på en extra väl tilltagen 
sommarbuffé för barn, som i år har den gemensamma måltiden som nytt element. 
En nyhet på M/S Gabriella är att passagerarna kan boka en Ville Viking-familjehytt 
inredd med roliga, välbekanta teman. Högklassiga, tjockare madrasser och en 160 
cm bred dubbelsäng garanterar en god nattsömn för hela familjen. De nya hytterna 
har man kunna boka från och med den 26 maj 2019. 
 
Programutbudet på båtarna varierar från dag till dag. Viking Lines fartyg bjuder på 
sommarprogram för barn under följande tider i juni–augusti:  
 
M/S Amorella 5.6–12.8. 
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M/S Cinderella 19.6–17.8. 
M/S Gabriella 15.6–11.8. 
M/S Mariella 16.6–9.8. 
M/S Rosella 10.6–11.8. 
M/S Viking Grace 3.6–18.8. 
Viking XPRS 11.6–12.8. 

Närmare uppgifter: 

Christa Grönlund, informationschef, Marketing Communications, 
christa.gronlund@vikingline.com, +358 9 123 5242 
 
Mikael Panelius, Entertainment Manager 
mikael.panelius@vikingline.com, +358 400 533 303 
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