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Viking Linen parhaat vinkit perheiden kesälomaan 
 
Kesä Viking Linella on erityisesti lapsiperheiden aikaa, viime kesänä Punaisilla 
laivoilla matkusti liki 500 000 lasta ja nuorta touko–elokuun aikana. Risteilylle 
on helppo lähteä koko perheen kesken, ja Viking Linen laivoilta löytyy 
tekemistä kaikenikäisille lapsille, nuorille sekä vanhemmille. Koko perheelle on 
tarjolla monipuoliset ja edulliset ruokailuvaihtoehdot. Kesän uutuutena laivoilla 
nähdään tanssi- ja showkonsepti Les Mills Showkidz. 
 
 
Ennalta suunniteltu kesäloma Viking Linella tarjoaa kaiken rentouttavaan lomamatkaan 
tarvittavan vaivattomasti saman katon alla. Kesällä Viking Line tarjoaa entistä enemmän tilaa 
ja toimintaa eri ikäisille lapsille taaperoista teini-ikäisiin. Kesän ajaksi kokoustiloista tulee 
lasten ja nuorten valtakunta, jossa on tarjolla monenlaisia aktiviteetteja, kuten korujen tekoa, 
lasten bingo, Ville Viking -disco, Wii- ja Kinect-pelikonsoleita sekä paljon erilaisia kilpailuja.  
 
 

– Haluamme tarjota helppoa ja rentoa yhdessäoloa koko perheelle. 
Lapsiperheitä on kesäaikaan paljon liikkeellä, joten panostamme erityisesti 
heidän viihtyvyyteensä, kertoo tiedotuspäällikkö Christa Grönlund Viking 
Linelta. 

 
 
Lapsille ja nuorille suunnattu kesän päätuote on mukaansatempaava Les Mills Showkidz. 
Viking Line tuo kesän ajaksi 16.6.–18.8. laivoilleen maailmalla menestyneen ammattilaisten 
tanssijoiden ja muusikoiden kehittämän tanssi- ja showkonseptin, joka tarjoaa toiminnallisia 
tunteja eri ikäisille. Alle 11-vuotialle lapsille on tarjolla tanssi- ja showkoulu, ja  yli 12-vuotiaille 
nuorille ja myös aikuisille on tarjolla omat ryhmät fitness-tanssin muodossa.  
 
 

– Tanssi on tällä hetkellä hyvin suosittua ja vapaa-ajalla kaivataan aktiivista 
toimintaa. Olemme iloisia, kun voimme tarjota hyväntuulista ja laadukasta 
tanssiohjelmaa lapsille ja nuorille, kertoo Viking Linen viihdepäällikkö Lotta 
Bergman.  

 
Monipuoliset ja edulliset ruokalistat lapsille ja nuorille 
 
Lapsetkin haluavat syödä hyvin, joten uudistuneet ruokalistat tarjoavat monipuolisemmin 
vaihtoehtoja myös perheen pienimmille aina hampurilaisista kampasimpukoihin. Ville Vikingin 
Juhlamenu tarjoaa pienille kulinaristeille alkuun vaikkapa landekinkkua, vihreää parsaa, 
vuohenjuustojäätelöä ja karhunlaukkaöljyä ja pääruoaksi esimerkiksi chateaubriandia 
höystettynä kauden vihanneksilla, timjamiemulsiolla ja portviinikastikkeella. Lisäksi 
ravintoloissa Frank’s, Food Garden ja Ella’s 0–11-vuotiaat lapset saavat nauttia aikuisten 
annoksia puoleen hintaan. Viking Linen buffet-ravintoloissa aterioivat kaikki alle 17-vuotiaat 



 

 

 

lähes puoleen hintaan, 6–11-vuotiaat vielä edullisemmin ja 0–5-vuotiaat syövät ilmaiseksi 
aikuisen seurassa. 
 
 
Mikäli suunnitelmissa on viettää lomapäivä Tukholmassa tai Tallinnassa, Viking Line tarjoaa 
vinkkejä lomaviettoon myös kohdekaupungeissa. Vaihtoehtoisesti päivän voi viettää myös 
laivalla poistumatta maihin. Muun muassa Mariella tarjoaa koko kesän ajan iltapäiväohjelmaa 
aurinkokannella sään salliessa. 
 
Palvelut on räätälöity laivoittain ja tarkemmat laivakohtaiset ohjelmat löytyvät osoitteesta 
www.vikingline.fi. 
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