
Suomenlahden suosituin laiva M/S Viking XPRS sai 15:nnen
miljoonannen matkustajansa
Helsinki–Tallinna-reitillä matkustajia palveleva M/S Viking XPRS on vuosien myötä noussut Suomenlahden suosituimmaksi
laivaksi. 15. marraskuuta alukseen astui laivan viidestoistamiljoonas matkustaja, joka sai merkkimatkan kunniaksi lahjakortin
uudelle risteilylle luksushyttiluokassa. 15:ttä miljoonatta matkustajaa juhlistettiin laivalla myös samppanjalla ja juhlalounaalla,
sekä limusiiniajelulla Tallinnassa.

Kahdesti päivässä Tallinnaan matkaava M/S Viking XPRS aloitti liikennöintinsä huhtikuussa 2008, ja tarjoaa matkustajilleen nopeaa ja
miellyttävää matkantekoa sekä monipuolisia ostosmahdollisuuksia. Alusta uudistettiin alkuvuodesta 2015, jolloin laivan uusi à la carte -ravintola
Wine & Dine ja Fashion Shop -myymälä avasivat ovensa. M/S Viking XPRS:llä on useita erilaisia ravintolavaihtoehtoja suositusta buffetista
aina Robert’s Coffeen kahvilaan. Lisäksi matkustajien käytössä on sähköinen ennakkotilausjärjestelmä, jonka avulla ostokset voi tilata
kätevästi etukäteen suoraan esimerkiksi omalle autolleen.

–      Viisitoista miljoonaa matkustajaa on mahtava saavutus yhdelle laivalle, ja vieläpä kahdeksassa vuodessa. Lyhyillekin reiteille kaivataan
elämyksiä niin viihteen, ostosten kuin ravintoloidenkin saralta. M/S Viking XPRS tarjoaakin matkustajilleen sekä nopean yhteyden
Tallinnaan että miellyttävän ja mielenkiintoisen tavan matkustaa, kertoo Viking Linen linjapäällikkö Jaakko Ahti.

Koko Viking Linen 200. miljoonas matkustaja astui laivaan joulukuussa 2014. Risteilyjen vankan suosion taustalla on niiden tarjoama helppo
tapa päästä irti arjesta. Aluksilta toivotaan entistä enemmän laatua ja elämyksiä. Viking Line on viime aikoina investoinutkin runsaasti laatuun
ja uudisti kuluvana vuonna M/S Gabriellaa, M/S Viking Gracea ja M/S Amorellaa kahdeksalla miljoonalla eurolla. Vuonna 2015 uudistuksia
tehtiin M/S Mariellalle ja M/S Viking XPRS:lle.  
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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 new flagship Viking Grace.


