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Tiedote 09.04.2014 
 
Mielen ja kehon hyvää oloa Viking Linen hyvinvointi viikoilla 
 
Hemmottelu ja kokonaisvaltainen hyvä olo valloittav at Viking Gracen ja Amorellan 
kesän kynnyksellä. Beauty & Wellness -viikot 3.5.–1 .6.2014 tarjoavat rentouttavia 
spa-hoitoja, herkullista raaka- ja superruokaa, uus ia liikuntalajeja sekä Graceloppet-
juoksuelämyksen. 
 
Kauneus- ja hyvinvointiviikkojen aikana Viking Gracella ja Amorellalla nautitaan sekä 
ulkoisesta että sisäisestä hemmottelusta. Makuhermoja kutkuttavat tuorepuristetut mehut 
ja uusimmat teetrendit, kuten bubble tea eli kuplatee. 
 
– Kuplatee on taiwanilainen superruoka, jonka samettinen koostumus nostaa tee-
elämyksen uusiin ulottuvuuksiin. Erilaiset terveysruuat ovat ajankohtaisia, ja haluamme 
antaa matkustajillemme mahdollisuuden tutustua niihin, ravintolapäällikkö Sari Launonen 
Viking Linelta kertoo. 
 
Tutustumisen arvoisia ovat myös muut superfood-juomat. Laivojen tax-free-myymälöissä 
ja spa-osastoilla pääsee maistamaan esimerkiksi pakurikäävästä valmistettua Instant 
Chagaa. Kylmään tai kuumaan sekoitettavat nesteet ovat vegaanisia ja helposti mukana 
kuljetettavia. 
 
Kylpylähoitoja ja tax-free-tarjouksia 
 
Kokonaisvaltaiseen hemmotteluun kuuluvat myös kehoa ja mieltä rauhoittavat spa-hoidot, 
joita on Beauty & Wellness -viikkojen ajan saatavilla erikoishintaan. Kylpylähoidon jälkeen 
voi mieli virkeänä istahtaa terveysaiheisille luennoille. 
 
Toukokuussa Viking Gracen ja Amorellan tax-free-hyllyt notkuvat kesämuotia ja -tuoksuja. 
Luvassa on runsaasti tarjouksia, muun muassa Victoria’s Secret Beauty -tuotteita ja muita 
kesän uutuustuoksuja, Conversen legendaarisia tennareita sekä Björn Borg Sportswear  
-tuotteita. 
 
Kirmaa Graceloppetissa 
 
Teemaviikoilla pääsee kokeilemaan myös uusia, inspiroivia liikuntalajeja, kuten Etelä-
Amerikan tanssirytmeistä ammentavaa zumbapiknikkiä, muun muassa Maija Gracen 
johdolla. Viking Gracella voi kiireisen arjen vastapainoksi kokeilla Senshin Dota eli 
meditatiivista liikuntaa. Amorellalla saa puolestaan helpotusta niska- ja selkäkipuihin 
Fustra-metodin avulla. Kesäkuntoon tähtääville on tarjolla rapakuntoremontti 
kehonkoostumusmittauksen kera.   
 



Beauty & Wellness -viikot huipentuvat 18. toukokuuta Graceloppet-juoksuun Viking 
Gracen kannella. Juoksu kestää tunnin verran, jonka jälkeen siirrytään After Run  
-tilaisuuteen Vogue-klubille. Tapahtumassa luennoi Tanssii tähtien kanssa -voittaja Raakel 
Lignell. Hänen tanssiparinsa Jani Rasimus tarjoaa puolestaan tanssillisen liikuntahetken. 
 
Jos juoksun jälkeisenä aamuna kaipaa helpotusta, sitä saa Viking Gracen spa-osastolta, 
jossa voi nauttia muun muassa osaavien kosmetologien rentouttavista hoidoista. 
Graceloppet-paketti sisältää myös palauttavan buffetpäivällisen Viking Gracen Aurora-
ravintolassa paluumatkalla.  
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