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Viking Linella jälleen enemmän kesälähtöjä Tallinna an 

Viking Line lisää jälleen kesän ajaksi kapasiteetti aan Helsinki–Tallinna-reitille. 
Varustamon tavoitteena on vastata reitin kasvavaan suosioon. Lisävuorot toteutetaan 
niin, että Helsingin ja Tukholman välillä kulkevat laivat tekevät päiväkäyntejä 
Tallinnaan normaalin liikennöinnin lisäksi. 

Yhä useamman suomalaisen lomamatka suuntautuu Viroon, mikä näkyy kasvavana 
kysyntänä etenkin kesän laivaliikenteessä. Viking Line aloitti viime vuonna järjestelyn, jossa 
Helsinki–Tukholma-reitin M/S Gabriella ja M/S Mariella matkaavat Tallinnaan sen sijaan, että 
ne seisoisivat päivän Helsingissä. Tämä mahdollistaa yhä useamman vuoron kesän aikana 
Helsingin ja Tallinnan välillä. Samalla reitille saadaan myös lisää kaivattuja autopaikkoja. 

– Kesä on sesongeista selvästi vilkkain. Vaikka tulevana kesänä yhden päivän 
aikana voi kaiken kaikkiaan olla yli 30 laivavuoroa Helsingin ja Tallinnan välillä, 
monet matkavaihtoehdot ovat usein loppuunmyytyjä, kertoo Viking Linen 
linjapäällikkö Jaakko Ahti. 
 

Viking Linen matkustajamäärät kasvoivat viime kesänä lähes 30 prosenttia. Käytännössä 
tämä tarkoittaa yli 175 000 lisämatkustajaa Tallinnan-reitillä, joten järjestely on selvästi 
vastannut tarpeeseen. Tulevan kesän lisävuorot toteutetaan 13.6.–9.8.2015.  

 
Ruokamatkailu kasvussa 

Suomalaisista matkailijoista erityisesti nuoret aikuiset ovat löytäneet Tallinnan 
ostosmatkailukohteena. Myös ruokamatkailu on nousussa niin ravintoloiden kuin 
ruokaostostenkin osalta. Hintataso Tallinnassa on edelleen edullinen, ja kaupungin uudet, 
nuorekkaat ravintolat ovat saavuttaneet suuren suosion. 

– Tallinna on eurooppalainen kaupunki, joka kehittyy koko ajan. Suosittelen vierailua 
myös keskustan ulkopuolella, sillä sieltä löytyvät ehkäpä Tallinnan 
mielenkiintoisimmat ja kehittyvimmät alueet. Perinteisten tuliaisten lisäksi kannattaa 
kokeilla muitakin ostoksia käymällä esimerkiksi kirpputoreilla, rautakaupoissa ja 
puutarhamyymälöissä, Jaakko Ahti vinkkaa. 

 
Kasvava matkustajajoukko ovat myös perheet, joita viehättää Viroon suuntautuvan 
matkailun helppous ja naapurimaan useat lapsille suunnatut kohteet ja aktiviteetit. Tallinnan 
keskustan lähistöltä löytyvät esimerkiksi eläintarha ja Vembu-Tembumaan puuhapuisto 
vesiliukumäkineen.  
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Viking Linen kesäaikataulu 13.6.2015–9.8.2015:  

 

  

  

Lisätietoja:  

Christa Grönlund, tiedotuspäällikkö, Marketing Communications, 
christa.gronlund@vikingline.com, +358 9 123 5242 
Jaakko Ahti, linjapäällikkö, Helsinki–Tallinna, jaakko.ahti@vikingline.com, +358 9 123 5284  
Johanna Boijer-Svahnström, tiedotusjohtaja, Corporate Communications, 
johanna.boijer@vikingline.com, +358 18 277 48  

 

           

LAIVA  HELSINKI  � TALLINNA  LAIVA  TALLINNA  � HELSINKI  

Mariella/Gabriella  10.30 � 13.15 Viking XPRS  00.10/08.00 � 10.30 

Viking XPRS  11.30 � 14.00 Mariella/Gabriella  14.00 � 16.50 

Viking XPRS  
21.30 

(su 20.00)  
� 

24.00/07.00 
(su 22.30)  

Viking XPRS  
18.00 

(su 16.30)  
� 

20.30 
(su 19.00)  


