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Viking Line bjuder på sommarkul för hela familjen
Sommaren till havs är något utöver det vanliga för både stora och små. Det lovar
Viking Line som presenterar ett gediget sommarutbud med möjligheten att upptäcka
Tallinn som årets stora nyhet. För alla som vill besöka Helsingfors, Åbo och Åland
erbjuds resepaket för såväl par, kompisgäng som barnfamiljer. Ombord på fartygen
väntar skeppskatten Ville Vikings Summer Rock, Knatteland och ungdomsrum för de
lite större barnen.

Under sommarmånaderna storsatsar Viking Line på familjeresor med avkoppling och nöjen för både
föräldrar och barn. Konferensdäcken byggs om till Knatteland och mellan vecka 25 och 33 välkomnas
barnen till Ville Viking Summer Rock & Les Mills Born To Move, ett populärt dans- och showkoncept för
barn upp till 11 år. För barn som fyllt 12 år erbjuds även Dance IT Teens där man kan leva ut sina
rockstjärnedrömmar. De vuxna resenärerna lockas med vällagad mat, musik, soltimmar på däck, prisvärd
taxfree-shopping och spabehandlingar.
– Vi välkomnar alla glada barn med föräldrar att uppleva en avkopplande och rolig sommar med oss. Vi
hoppas att så många som möjligt tar chansen att upptäcka både nya och gamla resmål och aktiviteter i
vårt gedigna utbud. Vill man dessutom spara några extra slantar till semesterkassan tipsar vi om att boka
resan så snart som möjligt, säger Kenneth Gustavsson, försäljningschef på Viking Line Sverige.
Nya tilläggstjänster: Sjöutsikt, avbeställningsskydd, sen check in och Pole Position
Utöver nya resmål lanserar Viking Line flera tilläggstjänster för att göra resan ännu smidigare. Den som
vill säkra sjöutsikten under middagen har nu möjlighet att förboka ett fönsterbord i á la carterestaurangerna ombord. Nytt för i år är även ett generöst avbeställningsskydd som ger rätt till full
avbokning fram till senast 24 timmar före avresa. Den som reser reguljärt med bil och vill kunna checka
in så sent som en kvart inpå avgång har möjligheten att göra detta. Likaså erbjuds så kallad Pole Position
för den som vill parkera på nedre däck och komma snabbt av fartyget.
Ett axplock av sommarens familjeresor
Upptäck den baltiska pärlan Tallinn med historia, modern shopping och härliga
spaupplevelser. Viking Line erbjuder för första gången i sommar under perioden
12 juni – 31 augusti möjligheten att resa smidigt med Gabriella eller Mariella från
Stockholm via Helsingfors till Tallinn. Rederiet erbjuder resepaket med centralt
boende.
Lär känna Helsingfors med massor av skoj för hela familjen. Bland
upplevelserna finns havsvärlden Sea Life med över 200 olika arter av
havsdjur, nöjesparken Borgbacken, vattenparken Flamingo Spa eller varför inte
trendig shopping i designkvarteren mitt i stan?
I vackra Åbo och närliggande Nådendal finns mängder av aktiviteter för stora
och små. Träffa Mumintrollen i Muminvärlden, gå på Finlands största vattenpark Jukupark, simma loss i
äventyrsbadet Caribia eller besök äventyrsparken Flow Park med höghöjdsbana och skoj för både stora och små.
På sommarsköna Åland erbjuds allt från äventyrsgolf i Mariehamn till roliga vandringsstigar på Getabergen och
äventyrsbadet Mariebad med en härlig sandstrand som lockar i sommarsolen. Eller varför inte satsa på möjligheten
att hyra stuga, eller testa förmånliga cykel- fiske- eller golfpaket?
Kombinera en Cinderella-kryssning med besök på hisnande roliga Gröna Lund direkt innan eller efter resan.
Besök anrika S:t Petersburg med ett stort utbud av shopping och kultur. Från och med den 1 juni kan du resa
dagligen med båt och bekvämt tåg från Helsingfors, inklusive tre nätter i S:t Petersburg på ett centralt beläget
hotell. För den som vill stanna längre erbjuds en kombinerad resa med buss och båt, inklusive hela fem nätter i
S:t Petersburg med avresa den 24 augusti.
För information om tider, priser och detaljer för resepaket samt övriga tips för hela familjens sommar, se
www.vikingline.se.
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