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Riga och Visby sommarfavoriter hos Viking Line
Långkryssningar med Viking Cinderella från Stockholm till Visby och Riga har varit
sommarens stora hit. Det visar resestatistik från Viking Line för månaderna juni,
juli och augusti. Rederiet märker även av en fortsatt stark Viking Grace-effekt på
kryssningar mellan Stockholm och Åbo via Åland. Med det nya flaggskeppet har
antalet resenärer ökat med 19,4 procent på linjen jämfört med motsvarande period
i fjol.
Totalt har drygt 2 147 000 personer rest med Viking
Line i sommar, vilket är 3,7 procent fler än i juniaugusti 2012. Den populäraste rutten StockholmÅland-Åbo som trafikeras av rederiets nyaste fartyg
Viking Grace samt M/S Amorella, drog mer än
690 000 personer. Men även flerdygnskryssningar till
Visby och Riga har lockat många.
- Vår satsning på långkryssningar med Viking
Cinderella har tagits emot med glädje från
resenärerna och vi ser nu över hur vi kan
vidareutveckla konceptet, säger Peter Hellgren,
VD för Viking Line Skandinavien.
Flera somrar i rad har Viking Line erbjudit tvådagarskryssningar från Stockholm till Lettlands huvudstad
Riga. Nytt för i år var att två av kryssningarna förlängdes med ett dygn och gick via Gotland och Visby.
Sommarens fyra långkryssningar med möjlighet till sightseeing i Riga respektive Visby lockade närmare
6 000 resenärer.
Resorna mellan Stockholm och Helsingfors ligger på samma stabila nivåer som tidigare. Totalt reste
över 327 000 personer mellan de båda huvudstäderna under sommarmånaderna. Nöjeskryssandet
mellan Stockholm och Mariehamn med Viking Cinderella sjönk med 8,7 procent, vilket till stor del
förklaras av att Cinderella under perioden 1-6 juni ersatte M/S Amorella på sträckan StockholmMariehamn-Åbo. Färre antal turer på rutten Kapellskär-Mariehamn jämfört med i fjol bidrog till sänkta
totalvolymer, men beläggningen per tur var jämförbar med sommaren 2012.
Utöver att totalt sett locka fler resenärer, ökade även fraktvolymerna på Viking Line jämfört med i fjol.
Totalt gick fraktenheterna mellan juni och augusti på samtliga rutter upp med 6,9 procent.
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