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Simpsons bjuder på höstlovskul på Viking Line
Inför höstlovet laddar Viking Line med extra roligheter för alla skollediga barn.
Storfavoriten Ville Viking bjuder på underhållning tillsammans med
Simpsonfigurerna Bart och Homer ombord på Åbo- och Helsingforsfartygen
samt på Viking Cinderella. Barnen kan se fram emot allt från Simpsons-bingo
och tipsrunda till disco, tatueringar, tävlingar och mycket mer.
Den populära katten Ville Viking har i många år tagit hand om barnen ombord på Viking Line. När
skolorna tar höstlov får Ville i år förstärkning av populära karaktärer från tv-serien Simpsons.
Förutom att umgås och bli fotograferad med Homer och Bart kan barnen välja bland aktiviteter
såsom legorum, sagohörna, playstation, film och mycket mer höstlovskul ombord.
På fartygen till Åbo och Helsingfors serveras en separat barnbuffé med bland annat Simpsons
mini-donuts. Barn under åtta år kan även delta i en Simpson-donut-tävling medan större barn kan
tävla i Bart Extreme med den ”Segway-liknande” Robstep-maskinen. Dessutom har taxfree-butiken
fyllts på med t-shirts, toppar, mössor samt iPhone- och iPad-fodral med Simpsons-tema.
– Vi ser fram emot att välkomna alla höstlovslediga barn med föräldrar. Det känns extra festligt även
för oss med finbesöket från Simpsonfamiljen och vi hoppas att alla fans tar chansen att fotografera sig
med Bart eller Homer. För medföljande vuxna erbjuder vi förstås avkoppling i form av riktigt god
mat, härliga spabehandlingar och Östersjöns bästa shopping, säger Lotta Bergman, underhållningschef
Viking Line.
Höstlov firas på:
• Helsingforsfartygen Gabriella och Mariella 17/10-3/11
• Åbofartygen Amorella 17/10-2/11 och Viking Grace 18/10-3/11
• Viking Cinderella 26/10-2/11
Tips: Barnens Ville Viking-kryssning
Dagskryssning Stockholm–Mariehamn med bufféfrukost, Ville Viking-barnprogram och underhållning. Barnen
har ett eget roligt kryssningsprogram på Viking Grace. För yngre barn finns lekrummet "Kids" medan tonåringar
lockas av "Teens" och de senaste spelen från Microsoft. Efter fartygsbytet i Mariehamn sker hemresan med
populära Amorella – förstås med både Ville Viking och en Simpsons-figur ombord. Pris: vuxna 155 kr/person,
ungdom 12–17 år 85 kr/person och barn 6–11 år 35 kr/person. Barn under 6 år reser fritt i förälders sällskap.
Kryssningen måste förbokas.
Axplock på andra kryssningar med mycket kul ombord: till Mariehamn, Åbo och
Helsingfors
• Familjekryssning till Mariehamn med besök på Mariebad där vattentemperaturen är 30 grader året om.
Förläng gärna vistelsen med familjerum på hotell Savoy i centrala Mariehamn.
• Familjekryssning till Åbo med karibiskt äventyrsbad på Sokos Hotel Caribia eller övernattning på
femstjärniga Spahotell Nådendal utanför Åbo med fri tillgång till pool-, bastu- och fitnessavdelning.
• Familjekryssning till Helsingfors med besök på Flamingo Spa Vattenpark eller Sea Life Center. Den som
väljer hotellövernattning hinner också med ett teaterbesök – familjemusikalen Djungelboken spelas
under hösten på Svenska Teatern.
Se mer på www.vikingline.se.
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