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Autopaikat viedään käsistä ensimmäisenä 
 
Lähimatkailu Tallinnaan ja Tukholmaan kasvattaa suosiotaan. Viking Linen kesän 
risteilyt täyttyvät vilkkaaseen tahtiin, ja autopaikat ovat paikoitellen loppuunmyytyjä. 
Vaikka laivamatkalle lähdetään usein lyhyelläkin varoitusajalla, autopaikka kannattaa 
varata hyvissä ajoin. 
 
Erityisen paljon kysyntää on tänä kesänä ollut Helsinki–Tallinna-reitin autopaikoille. Viking 
Line lisäsi vuoroja suosikkireitille 12.6.–30.8.2014, ja lisävuorot on otettu hyvin vastaan niin 
Suomessa kuin Virossakin. Kapasiteetin lisäyksestä huolimatta erityisesti loppuviikon 
autopaikat ovat paikoitellen olleet loppuunmyytyjä. 
 

– Suurin kysyntä autopaikoista syntyy yleensä muutamaa päivää ennen 
lähtöä, jolloin paikat valitettavasti loppuvat usein kesken. Autopaikka 
kannattaa siis varata hyvissä ajoin. Jos sen varaa ja maksaa viimeistään 
seitsemän vuorokautta ennen lähtöä, sen saa myös edullisempaan hintaan, 
muistuttaa Viking Linen Tallinnan-reitin tuotepäällikkö Jaakko Ahti. 
 

Lisävuorojen myötä Viking Linen tarjoamat Tallinna-mahdollisuudet vaihtelevat eripituisista 
risteilyvariaatioista hotellipaketti- ja automatkailuvaihtoehtoihin. Hotellipakettien kysyntä 
Virossa on nousussa, ja matkailijoita riittää niin Tallinnaan kuin muuallekin Viroon. 
 
Viking Linen uutuuskohteena on Etelä-Virossa sijaitseva Otepää, joka on kaunista, 
kumpuilevaa ja vehreää seutua. Kohde soveltuu hyvin lapsiperheille, koska siellä sijaitsee 
esimerkiksi suuri ja monipuolinen seikkailupuisto. Lisäksi Otepäässä houkuttelevat 
Pühajärven uimarannat ja erilaiset urheiluaktiviteetit. Myös Tallinnasta sadan kilometrin 
päässä sijaitseva Rakvere tarjoaa kiintoisia ja hauskoja kokemuksia koko perheelle. 
 
Huippusuositut ABBA The Museum -liput jonottamatta  
 
Tukholmassa yksi kuumimmista vierailukohteista on ABBA The Museum, joka mullistaa 
käsityksen perinteisestä museoelämyksestä. Museossa voi muun muassa pukeutua ABBAn 
esiintymisasuihin, laulaa Polar Studiossa ja osallistua hologrammikeikalle bändin kanssa.  
 
Liput ABBA The Museumiin voi varata Viking Linen kautta, jolloin säästyy jonotukselta. 
Samalla saa alennusta Helsinki–Tukholma-risteilyn hinnasta. 
 
Viking Linen aluksilla pääsee suoraan Södermalmille Tukholman sydämeen. Aivan kulman 
takaa löytyy trendikäs SoFon alue täynnä putiikkeja, kahviloita ja ravintoloita. Kannattaa 
muistaa myös ikisuosikit Djurgården, Junibacken ja Gröna Lund. 
 

 
 
Lapset valtaavat kokoustilat  
 



 

 

 

Kesän laivaliikenteessä on huomioitu erityisesti lapset, sillä Viking Linen kaikkien laivojen 
kokoustiloja on muutettu leikkiparatiisi Muksuloiksi elokuun puoliväliin saakka. Lapsia 
hauskuuttaa matkan aikana laivakissa Ville Viking, ja lapsille myynnissä olevalla Ville Viking  
-rannekkeella saa muun muassa rajattomasti virvoitusjuomaa ja muuta mukavaa. 
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