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Brasilianskt påskkul för barnen på Viking Line
Ett färgsprakande påsklov väntar alla barn när Viking Lines populära skeppskatt
Ville Viking bjuder till karnevalstämning ombord. Både stora och små kommer
att få uppleva varma vindar från Brasilien på fartygen som går till Åbo och
Helsingfors. Barnen kan se fram emot allt från pyssel och bingo till karnevaltåg
och tipsrunda.
Under påsken får katten Ville Viking
Brasilienfeber och bjuder alla barn på
sambafestival ombord på fartygen Mariella,
Gabriella, Amorella och Viking Grace. Bland
annat kommer barnen att få pyssla med
festivalflaggor som sedan visas upp i deras
eget karnevaltåg. Ville Viking ordnar även
tipsrunda och bingo med det färgsprakande
landet som tema, samt ger kurser i samba.
Ombord finns även drygt 90 artister,
underhållare, showdansare från Brasilien
som bland annat visar upp den traditionella
dansen capoeira. I bufférestaurangen finns
brasilianska gauchos som trancherar kött på
traditionellt vis.
Ombord på fartygen serveras bland annat
en buffé med läckra brasilianska rätter där
alla barn under 6 år äter gratis i vuxet
sällskap. Även i taxfree-butikerna finns det
goda brasilianska specialiteter att njuta av.
– Årets påskfirande på Viking Line är något utöver det vanliga. Vi ser extra mycket fram emot att
bjuda alla påsklovslediga barn och föräldrar på en lekfull resa med inslag från Brasilien. Barnen
kommer ha möjlighet att leka, dansa och pyssla tillsammans med Ville Viking medan föräldrarna kan
koppla av med riktigt god mat, härliga spa-behandlingar och Östersjöns bästa shopping, säger Anne
Brydolf, produktchef Viking Line.

	
  

Även på Rosella bjuder Ville Viking på påsklovskul. Redan på landgången möts barnen av den populära
skeppskatten som sedan håller i roliga aktiviteter ombord. Bland annat anordnas teckningstävlingar,
fiskedamm och ansiktsmålning. Barnen kan även tillbringa tiden i bollhavet, pyssla, se film, spela
Nintendo Wii och Kinnect samt smaka goda drinkar från Ville Vikings specialgjorda drinklista.
Se länken för mer info om korta dagskryssningar, familjekryssningar samt tips på roliga aktiviteter för
hela familjen: http://www.vikingline.se/sv/sverige/hitta-resa/kryssningar/familjekryssningar/

	
  
För mer information, vänligen kontakta:
Helena Kneck, Informationschef Viking Line (Sverige) Tel: 08-452 41 49

