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Viking Lines sommarlovstips för familjer
På sommaren är det extra roligt att vara barn ombord på Viking Line. Årets sommarutbud
erbjuder allt man behöver för en avslappnande semesterresa. Familjeanpassade aktiviteter
står på programmet tillsammans med massor med skojiga tävlingar både inomhus och ute
på soldäck. Den stora nyheten i sommar är dans- och showkonceptet Ville Viking Summer
Rock & Abs SHOW Kidz.
Under sommarlovet, mitten av juni till mitten av augusti, omvandlas Viking Lines fartyg till lekparadis för barnen.
Konferensavdelningarna byggs om till Knatteland för de små resenärerna med spel-, film- och pysselhörna samt
lekrum (på Rosella utökas barnanpassade utrymmen intill lekrummet och caféet). Förra sommaren reste 470 257
barn med Viking Line. Genom att satsa extra mycket på deras trivsel hoppas rederiet nu att ännu fler barnfamiljer
ska upptäcka Viking Line.
Huvudattraktionen för barnen i sommar är Ville Viking Summer Rocks & Abs SHOW Kidz som finns ombord på
samtliga fartyg från mitten av juni till mitten av augusti. Konceptet är framtaget av professionella dansare och
musiker. Barn upp till elva år kan delta i dans- och showskolor, medan ungdomar från tolv år kan utföra roliga
danskoreografier till den senaste popmusiken. Vuxna har egna grupper i fitnessdans. Det anordnas även musikstund för barnen där de får sjunga rocklåtar och skapa egna rytmer genom att beatboxa, klappa och stampa.
– Att dansa är väldigt populärt idag och vi är glada att kunna erbjuda dessa roliga och attraktiva dansprogram för
alla åldrar, säger Lotta Bergman, underhållningschef på Viking Line.
Brett utbud av spännande familjepaket – ett axplock
I sommar erbjuder Viking Line ett tjugotal familjepaket innehållandes
massor med barnaktiviteter ombord och på de olika destinationerna.
Information finns samlat på ett ställe på hemsidan www.vikingline.se
under Ombord/ Barnens Viking Line. Fartygen som trafikerar Stockholm
har ett eget kryssningsprogram för barnen.
Dagskryssningen Stockholm – Mariehamn, avgång med nya Viking Grace
kl. 07.45, är fullspäckad med aktiviteter för hela familjen. I Mariehamn är
det fartygsbyte till det uppfräschade Amorella där lekrummet fått ett lyft
och gjorts större och hela konferensavdelningen byggts om till Knatteland. De vuxna kan koppla av på fartygens
soldäck, i taxfreen eller i spa-avdelningen. Prisvärd kryssning med ett rikligt utbud med allt inom räckhåll.
Från mitten av juni till mitten av augusti går det att kombinera Cinderellakryssning med besök på Gröna Lund i
Stockholm. Inträde till Gröna Lund med åkband ingår.
I Åbo kan man bland annat välja mellan Mumins magiska värld, vattenlandet JukuPark eller äventyrsbadet Sokos
Hotel Caribia. På Åbo-rutten erbjuds resenärerna take away-frukost för dem som vill ta med sig frukosten i land
och fånga dagen direkt vid ankomst. I Helsingfors kan kryssningen kompletteras med ett besök till fascinerande
Sea Life Center eller till nöjesparken Borgbacken. För resenärerna till Åland rekommenderas familjepaketen till
badanläggningen Mariebad och Sjöfartsmuseet i Mariehamn.
För dem som vill uppleva mycket på kort tid är en flerdygnskryssning till Riga och Visby ett utmärkt alternativ. Där
får resenären tre dagar till sjöss ombord på Viking Cinderella, en heldag i Riga och en i Visby. Dessa kryssningar
avgår från Stockholm måndagarna den 24 juni och den 5 augusti. Utöver detta finns fjolårens succéresor till Riga
med avgångar tisdag den 2 juli samt måndag den 12 augusti.
Mångsidiga menyer för barn och ungdomar
Inför sommaren har Viking Line förnyat barnmenyerna. I buffé-restaurangerna äter barn och ungdomar under 17
år till rabatterat pris, och barn upp till fem år äter gratis i vuxet sällskap. Barn mellan 0–11 år erbjuds vuxenportioner till halva priset i restaurangerna Frank’s, Food Garden och Ella’s.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Kneck, Informationschef Viking Line (Sverige), tel. 08-452 41 00

