
Volymrekord för Viking Line 2017
Antalet passagerare som reste med Viking Line under 2017 var 6 881 149 passagerare (6 502 191) eller närmare 6 procent fler än
året innan. Siffran är den högsta i Viking Lines historia. Antalet fraktenheter var 127 668 (131 918) under året och antalet
personbilar 762 253 (682 194). Även för personbilarnas del blev det historiskt rekord. Den största ökningen i passagerartrafiken
var på linjen Helsingfors – Tallinn där kapaciteten förstärktes från april till oktober. Här ökade volymerna med 15,7 procent till
2 341 440.

Trafiken på linjerna

På linjen Åbo–Åland–Stockholm var passagerarvolymen på M/S Viking Grace och M/S Amorella 1 885 643 (1 884 441) eller 0,1 procent fler än
året innan.

På rutten Helsingfors–Mariehamn–Stockholm, där M/S Mariella samt M/S Gabriella trafikerar, reste 1 036 559 passagerare (994 046) under
året. Ökningen var 4,3 procent.

För största tillväxten stod Helsingfors – Tallinn linjen där Viking Line under sommaren erbjöd 12 avgångar dagligen. Förutom Viking XPRS
trafikerades linjen i juli av Mariella och Gabriella. Därtill svarade Viking Line på den stora efterfrågan genom att ta in ett nytt fartyg, Viking
FSTR, dvs. Faster, som trafikerar rutten under tiden 10.4–15.10. Totalt transporterade Viking Line 2 341 440 passagerare (2023 119) på
denna linje under året. Ökningen var 15,7 procent.

På kortrutten över Ålands hav, Mariehamn–Kapellskär, ökade passagerarvolymen på M/S Rosella till 722 269 (700 227). Ökningen i procent
var 3,1.

Passagerarvolymen för M/S Viking Cinderellas kryssningar från Stockholm var 890 689 (891 212). Minskningen på 0,1 procent grundar sig på
färre trafikdagar under året.

(Antalet passagerare som under sommaren valde att ta Mariella/Gabriella från Stockholm/Mariehamn direkt till Tallinn var 4 549)

- Passagerarna har dragit nytta av vår utökade kapacitet under året, därtill har priskonkurrensen varit hård till gagn för våra passagerare,
säger Jan Hanses, verkställande direktör, Viking Line.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Hanses, verkställande direktör, jan.hanses@vikingline.com, tfn. +358 18 27000

Peter Hellgren, vice vd, Marketing and Sales, peter.hellgren@vikingline.com, tfn. +46 (0)8 452 4100

Kaj Takolander, VP, Marketing and Sales, (Finland, Estland, Ryssland), kaj.takolander@vikingline.com, tfn. +358 (0)9 12351

Kenneth Gustavsson, VP, Marketing and Sales, (Sverige, International), kenneth.Gustavsson@vikingline.com, tfn. +46 (0)8 452 4100

Viking Line is a public limited company and a market-leading brand in passenger traffic on the northern Baltic Sea. It offers passenger
services, recreation and cargo carrier services on the vessels Gabriella, Mariella, Amorella, Rosella, Viking Cinderella, Viking XPRS and on the
flagship Viking Grace.




