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Viking Line lanserar resepaket till Tallinn i sommar 
 
Viking Line öppnar upp möjligheten att resa från Stockholm till Tallinn via Helsingfors. 
Detta tack vare att Helsingforsfartygen utökar sin rutt med en avstickare mellan  
Helsingfors och Tallinn till högsäsongen. Resepaket med hotell till Tallinn erbjuds från och 
med den 12 juni fram till och med den sista augusti. Resorna riktar sig till alla som vill  
uppleva sommaren till sjöss och upptäcka nya destinationer i Östersjöområdet.   
 
Sedan 2008 trafikerar Viking Line sträckan mellan Helsingfors och Tallinn med fartyget Viking XPRS. 
Nytt för i år är att rederiet under sommarmånaderna även erbjuder möjligheten att resa mellan  
Stockholm och Tallinn med fartygen Mariella och Gabriella.  
 
– Allt fler efterfrågar resor till Tallinn, särskilt under sommarens högsäsong. Då Helsingforsfartygen nu 
inte ligger kvar vid kajen i Helsingfors utan gör en avstickare till Tallinn skapar det en utmärkt möjlighet 
för oss att erbjuda våra resenärer från Sverige ett nytt resepaket i regionen. I och med att kapaciteten 
på rutten har utökats får sommarresenärerna ett flexibelt sätt att resa mellan Stockholm och Tallinn 
med prisvärt hotellboende på orten. Den som vill kan även ta med sig egen bil för att utforska Estland 
närmare, säger Peter Hellgren, VD för Viking Line Skandinavien. 
 
Viking Lines resepaket med boende har många 
valmöjligheter tack vare att rederiet har  
samarbeten med ett 20-tal hotell i den estniska 
huvudstaden. Resenärerna har dessutom  
möjlighet att skräddarsy sin egen resa med 
kortare eller längre vistelse i Tallinn och 
Helsingfors.  
 
Mariella och Gabriella avgår dagligen från  
Stockholm klockan 16.30 och anländer  
Helsingfors 09.50 lokal tid för att fortsätta en 
timme senare till Tallinn. Därifrån går fartygen 
tillbaka klockan 14.25. Resan till Stockholm 
från Helsingfors inleds klockan 18.15. Fartygen 
lägger åter till hemma vid Stadsgårdskajen klockan 10.00 morgonen därpå.  
 
Resepaketet från Stockholm till Tallinn kommer till försäljning inom en månad.  
 
Tilläggsinformation: 
Helena Kneck, Informationschef Viking Line (Sverige), tel: 08-452 41 49, www.vikingline.se 


