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Viking XPRS uudistetaan perusteellisesti 

 
Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöivä M/S Viking XPRS uudistuu perusteellisesti. 
Parannusten myötä Viking Line voi tarjota Tallinnaan matkaaville entistä 
monipuolisempia vaihtoehtoja ruokailuun ja ostoksiin. Alukseen valmistuu 
helmikuussa muun muassa à la carte -ravintola ja uusi muotimyymälä. Myös lasten 
viihtyvyyteen panostetaan aiempaa suuremman leikkihuoneen myötä. 
 
Työt Viking XPRS -aluksella on jo aloitettu, ja ne valmistuvat kokonaisuudessaan kesäksi 
2015. Parannukset tehdään pääosin laivan ollessa liikenteessä, eikä telakoinnille ole 
tarvetta. Modernisoinnin myötä matkustajille on tarjolla entistä monipuolisemmat ravintola-, 
viihde- ja ostosmahdollisuudet. Uudistuksia suunniteltaessa on kuunneltu tarkkaan 
asiakkaiden toiveita ja palautteita. 
 

– Investoimme alustemme viihtyvyyteen ja palvelutarjontaan, sillä haluamme tarjota 
asiakkaidemme toivomia elämyksiä. Moni kaipaa esimerkiksi korkeatasoisia 
ravintolapalveluita myös lyhyemmillä merimatkoilla, kertoo Viking Linen 
markkinointijohtaja Kaj Takolander. 
 

Toiveiden mukaisesti Tallinnan-reitillä on helmikuusta lähtien mahdollista viettää kiireetöntä 
aikaa laadukkaassa ruokaravintolassa. Silloin avautuu nimittäin Viking XPRS:n uusi à la 
carte -ravintola Wine & Dine. 
 
Viihdepuolen elämystarjonta saa uutta nostetta, kun Red Rose -monitoimiravintolan tilat 
uudistuvat maaliskuun lopussa. Ravintolaan on luvassa muun muassa uusi esiintymislava ja 
aiempaa laajempi kahvilinjasto sekä entistä isompi leikkihuone lisäämään myös pienimpien 
matkustajien viihtyvyyttä. 
 
Ostosmatkailijoita puolestaan ilahduttaa helmikuussa avattava Fashion Shop. Myymälässä 
on tarjolla nykyistä huomattavasti laajempi valikoima huippumuotia, kuten vaatteita, koruja, 
kelloja ja kenkiä. Ravintoloiden ja ostosmahdollisuuksien lisäksi myös yleiseen viihtyvyyteen 
satsataan, kun kokousosaston aula uudistetaan ja ulkokansien istumapaikkoja lisätään 
uusilla kalusteilla. 
 
Viking XPRS:n modernisoinnin taustalla on muun muassa Helsinki–Tallinna-reitin kasvava 
merkitys varustamolle. Matkustajamäärä reitillä kasvoi viime vuonna yli kahteen miljoonaan, 
kun M/S Mariella ja M/S Gabriella tekivät ylimääräisen päivävuoron Tallinnaan kesän ajan. 
Lisäys siivitti Viking Linen kaikkien aikojen ennätykseen. Varustamon laivoilla tehtiin 
yhteensä yli 6,6 miljoonaa matkaa vuonna 2014. Viking Line aikoo lisätä kapasiteettia 
Helsinki–Tallinna-reitille myös ensi kesänä.  
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