
Silja Symphony palasi liikenteeseen – täysin uudistettu Silja Land
odottaa nuoria risteilyvieraita
Naantalin telakalla syyskuun alkupuolelta asti uudistettavana ollut M/S Silja Symphony palasi Helsinki−Tukholma-reitilleen
torstaina 16.10. Remontin jälkeen laiva vastaa entistä paremmin lapsiperheiden toiveisiin, sillä muutoksista merkittävimpiin
kuuluu lastenmaailma Silja Landin perusteellinen uudistus. Myös Siljan ikioma maskotti Harri Hylje tekee näyttävän paluun Siljan
laivoille.

Lapset ja nuoret otettiin rohkeasti mukaan Silja Landin suunnitteluun ja ideoita ”lasten suusta” kerättiin etenkin keväällä Aalto-yliopiston kanssa
yhteistyössä järjestetyissä työpajoissa. Ideoista osa toteutettiin remontin yhteydessä, ja nyt entistä isommassa lastenmaailmassa on muun muassa
kiipeilyseinä, erityisesti poikien toivoma legopaja sekä Spice Ice -jäätelöbaari, jossa voi tuunata itse lempijäätelöannoksensa. Myös Silja Landin sisustus
on osittain lasten itsensä suunnittelema.

– Remontti sujui hienosti ja syyslomaristeilyt päästiin aloittamaan ylpeinä laivan uudistuksista. Silja Land valtaa kokonaan laivan viidennen kannen keulan
ja nostaa pienten matkustajien risteilykokemuksen taatusti uudelle tasolle. Odotamme innolla ensimmäisiä asiakaspalautteita erityisesti nuorimmilta
risteilyvierailta, Tallink Siljan toimitusjohtaja Margus Schults sanoo.

Lapsiperheiden toiveita kuunneltiin myös muun muassa Sunflower Oasis -kylpylän uudistamisen yhteydessä: kylpyläosastolla on nyt entistä isompi
lastenallas ja vesiliukumäki.

Harri Hylje ilostuttaa matkustajia

Siljan logosta tuttu hylje astuu lokakuussa laivaan Harri-nimisen hyljemaskotin muodossa. Harri Hylje liikkuu Silja Symphonylla ja muilla Siljan laivoilla
ilostuttaen risteilyvieraita muun muassa halauksin. Harri viihtyy tarpeen mukaan myös opastustehtävissä ja jopa laivan konehuoneessa. Iloisen hylkeen
tehtäviin kuuluu kuitenkin pääasiassa lapsien tapaaminen Silja Landissa – saattaapa Harri sukeltaa mukaan pallomereenkin.

– Harrin voi tavata laivalla myös yllättävissä paikoissa – se saattaa innostua tuuraamaan tarjoilijaa ravintolassa tai vierailla keikkalavalla kesken bändin
esityksen, Margus Schults hymyilee.

Uusia makuja ja shoppailun huumaa

Uudistuksen myötä Silja Symphonyn ravintolamaailma sai uusia makuja, kun laivan kävelykadun eli promenaden varrelle avattiin Sushi & Co. -ravintola.
Muut ravintolamaailman mittavat uudistukset toteutettiin alkuvuonna myös sisaralus Silja Serenadella: italialaiseen keittiöön mieltyneet voivat nauttia
autenttisista mauista ja tuoreista raaka-aineista valmistetuista annoksista Ravintola Tavolàtassa ja Grande Buffet -ravintolan viihtyvyyttä on lisätty
sisustamalla se täysin uudelleen.

Ja mitäpä risteily olisi ilman edullisia shoppailuja! Aivan kuten Silja Serenadella, myös Silja Symphonylla ostosmahdollisuudet parantuivat merkittävästi.
Entisestä taxfreestä tehtiin avara Tax Free Superstore ja promenadelle saatiin kokonaan uutta tarjontaa. Nyt siellä on esimerkiksi pienelektroniikkaa,
kellojen, korujen ja laukkujen luksusvalikoima sekä jopa kokonaan oma vaate- ja lelumyymälä lapsille.
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