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Ahvenanmaa houkuttelee koleasta säästä huolimatta  

Ahvenanmaa kuuluu edelleen Viking Linen suosituimpiin kohteisiin. Edes kylmä kesä 
ei ole vähentänyt kiinnostusta matkustaa Ahvenanmaalle, vaan esimerkiksi 
hotellivarausten määrä Viking Linen kautta on kasvanut selvästi viime vuodesta. 
Ahvenanmaa houkuttelee tänä kesänä useilla uusilla tapahtumilla ja nähtävyyksillä, 
kuten elämyspuisto Smart Parkilla. 

Ahvenanmaa pysyttelee tiukasti yhtenä suosituimmista matkakohteista Viking Linen 
asiakkaiden keskuudessa. Vetovoimasta kertoo esimerkiksi saaren majoitusvaihtoehtoihin 
kohdistunut kiinnostus: Viking Linen kautta on tehty 9 prosenttia enemmän mökki- ja 
hotellivarauksia Ahvenanmaalle kuin viime vuonna.  

Yhä useampi arvostaa turvallista ja rauhallista lomaa luonnon läheisyydessä, mutta samalla 
moni haluaa ehtiä tekemään ja näkemään mahdollisimman paljon.  

– Ahvenanmaa on hyvä vaihtoehto, koska etäisyydet ovat lyhyitä ja 
ajanvietteiden tarjonta suurta. Kannattaa varata matka ajoissa, koska jossakin 
vaiheessa majoituspaikoista alkaa väistämättä olla pulaa etenkin jos ja kun 
kesä alkaa säidenkin puolesta, Viking Linen tuotepäällikkö Anette Torstensson 
sanoo. 

Viking Linen alukset käyvät Ahvenanmaalla kymmenen kertaa päivässä. Saaren 
majoitustarjonta vaihtelee yksinkertaisista mökeistä hotelleihin ja luksushuviloihin. Viking 
Linen kautta on varattavissa esimerkiksi yli 200 mökkiä. Maarianhaminassa on vastikään 
uudistettu hotelli Pommern, ja Park Alandiassa lapsiperheet voivat varata Viking Linen 
laivakissa Ville Vikingin sisustaman huoneen. 
 

Uutta! Elämyspuisto Smart Park 

 
Lapsiperheiden suosittuja ajanvietteitä ovat elämyskylpylä Mariebad, aarrejahti, laivan 
mastoon kiipeäminen Ahvenanmaan Merenkulkumuseossa ja uimarannoista nauttiminen. 
Uusi elämyspuisto Smart Park avataan Eckerössä heinäkuussa. Seitsemän hehtaarin 
kokoinen elämyspuisto tarjoaa koko perheen leikkimielisiä ajanvietteitä, kuten seikkailugolfia, 
radio-ohjattavia veneitä ja segway-ajelua. 

 

http://www.vikingline.fi/matkakohteet/ahvenanmaa/tekemista/smart-park/ 

http://www.vikingline.fi/matkakohteet/ahvenanmaa/tekemista/smart-park/
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Kesätapahtumia järjestetään runsaasti. Kalenterissa ovat esimerkiksi Meripäivät 
Maarianhaminan Merikorttelissa, yksi Euroopan suurimmista viikinkimarkkinoista ja 
kaupunkifestivaali Rockoff, jossa esiintyvät muun muassa euroviisuvoittaja Måns Zelmerlöw 
ja rockikoni Tomas Ledin. Pride-festivaali ja suosittu Sadonkorjuujuhla täydentävät kesän 
ajanvietetarjontaa. 
 
Useimpiin ajanvietteisiin voi varata lippuja Viking Linen verkkosivuilla. Varustamo avasi 
äskettäin uuden nettivarausjärjestelmän, jonka kautta matkat, majoitus ja ajanvietteet on 
helppo varata samanaikaisesti. 

 
Lisätietoja: 
Johanna Boijer-Svahnström, tiedotuspäällikkö, Corporate Communications,  
johanna.boijer@vikingline.com, +358 18 270 00 
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