
Viking Linen suositut lisälähdöt Tallinnaan jatkuvat kesällä
Viking Line lisää jälleen laivavuoroja Helsinki–Tallinna-reitille kesän ajaksi. Viro jatkaa edelleen suomalaisten suosikkikohteena,
ja lisävuoroilla varustamo vastaa kesän kysyntähuippuun. Lisävuorot toteutetaan 18.6.–14.8.2016. Kesän laivamatkat kannattaa
varata hyvissä ajoin, sillä monet lähdöt täyttyvät nopeasti lisävuoroista huolimatta.

Kysyntä Tallinnan risteily- ja reittimatkustusta kohtaan on huipussaan etenkin kesäaikaan. Viking Line järjestää aiempien kesien tapaan reitille
lisävuoroja, kun Helsinki–Tukholma-reitin M/S Gabriella ja M/S Mariella matkaavat Tallinnaan sen sijaan, että ne seisoisivat päivän Helsingissä.
Samalla Tallinnaan matkaaville saadaan lisää kaivattuja autopaikkoja reittimatkoille.

–      Helsinki–Tallinna-reitin kysyntä on kesäaikaan erityisen voimakasta. Vaikka tulevanakin kesänä laivavuoroja Helsingin ja Tallinnan välillä
saattaa olla yhden päivän aikana jopa yli 30, varataan monet matkoista aivan täyteen. Suosittelenkin olemaan lomamatkojen varausten
kanssa jo hyvissä ajoin liikkeellä, kertoo Viking Linen linjapäällikkö Jaakko Ahti.

Viro houkuttelee erityisesti lapsiperheitä

Tallinnan kävijöitä houkuttelevat etenkin erilaiset museot, teemapuistot ja nähtävyydet sekä monipuoliset ostosmahdollisuudet ja herkullinen
ravintolatarjonta. Viking Linen kesävalikoiman uutuuksia perhematkailijoille ovat esimerkiksi Nõmmen ja Piritan seikkailupuistot, joihin voi ostaa
liput jo matkavarauksen yhteydessä.

Varttuneempien lasten kanssa vierailun voi suunnata vaikkapa Tallinn Legends -elämykseen. Kyseessä on vanhan kaupungin sydämestä
löytyvään keskiaikaiseen kellariholvistoon rakennettu elämysrata, jonka varrella oikeat näyttelijät näyttelevät yhdeksää erilaista Tallinnan
legendaa. Näytökset alkavat 15 minuutin välein, ja niitä vauhditetaan erilaisilla efekteillä kuten äänillä ja savulla.

Vapaa-ajan matkailun lisäksi Viroon suuntautuva tarvematkailu on kasvussa. Suomalaiset käyvät hankkimassa esimerkiksi silmälaseja ja
remonttitarvikkeita sekä vaikkapa huollattamassa autoaan. Valikoimat Virossa ovat jonkin verran erilaiset Suomeen verrattuna, ja tarjolla on
esimerkiksi laadukkaita, käsintehtyjä huonekaluja kohtuulliseen hintaan.

Mariellan ja Gabriellan kesäiset lisälähdöt mahdollistavat myös lyhyemmät päiväristeilyt Helsingistä Tallinnaan. Piknik-päiväristeilyt ovat
kestoltaan kuusi tuntia, eikä maissa käydä lainkaan. Laivalla ovat käytössä lasten kesäajanvietteet ja leikkitilat sekä kaikki perinteiset
shoppailu- ja herkuttelumahdollisuudet. Piknik-päiväristeilylle voi ottaa auton mukaan laivalle, mikä mahdollistaa ennakkotilauksen tekemisen.

Viking Linen kesäaikataulu 18.6.2016–14.8.2016:

Päivä              Laiva              HEL->TAL                            Päivä              Laiva              TAL>HEL

Ma-Su            Ma/Ga            10.30 -> 13.15                      Ma-Su            XPRS             08.00 -> 10.30

Ma-Su            XPRS             11.30 -> 14.00                      Ma-Su            Ma/Ga            14.00 -> 16.50

Ma-La            XPRS             21.30 -> 00.00/07.00            Ma-La            XPRS             18.00 -> 20.30

Su                  XPRS             20.00 -> 22.30/07.00            Su                  XPRS             16.30 -> 19.00
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