
Viking Linen laivoja uudistetaan keväällä 8 miljoonalla eurolla
Uusi vuosi lupaa risteilymatkustajille entistä elämyksellisempiä matkoja, kun Viking Linen Punaisia laivoja uudistetaan kevään
2016 aikana. Luvassa on muun muassa entistä viihtyisämpiä hyttejä, monipuolisempi ravintolatarjonta ja uudistunut spa-osasto.
Kaiken kaikkiaan varustamo investoi vuoden aikana kahdeksan miljoonaa euroa kolmen aluksen uudistamiseen.

Viking Linen M/S Gabriella, M/S Amorella ja M/S Viking Grace vierailevat kaikki alkuvuodesta telakalla. Turvallisuuden ylläpitämisen ja
normaalin kunnossapidon lisäksi laivoilla toteutetaan useita parannuksia ja uudistuksia.

– Haluamme jatkossakin tarjota asiakkaillemme elämyksiä, joita ei muualta saa. Kuuntelemme asiakkaiden toiveita ja seuraamme matkailun
trendejä ja pyrimme vastaamaan näihin mahdollisimman kattavasti, tiivistää Viking Linen markkinointijohtaja Kaj Takolander.

M/S Gabriellalla upea muodonmuutos, Turun-reitin laivoilla kasvojenkohotusta

Turusta Tukholmaan liikennöivä M/S Viking Grace on telakalla tammikuussa, 18.1.–25.1. Kolmisen vuotta liikennöinyt lippulaiva-alus on
ehtinyt ihastuttaa matkustajia erityisesti ylellisellä spa-osastollaan, jota parannetaan nyt entisestään. Luvassa on muun muassa uusi
isompi sauna ja yksityiskäyttöön varattava VIP-sauna. Spa-osaston uudistusten ohella myös M/S Viking Gracen kokousosaston ilmettä
uusitaan ja nuorisolle tarkoitettua pelivalikoimaa laajennetaan.

Niin ikään Turku–Tukholma-reitillä liikennöivää M/S Amorellaa parannetaan telakalla 27.1. alkaen, ja alus palaa liikenteeseen 11.2.
Yleisilmeen kohentamisen lisäksi laivan yökerhoon rakennetaan näyttävä led-seinä, 37 hyttiä uusitaan asiakkaiden toiveita vastaaviksi ja
kahvilan ruokatarjoilua kehitetään. M/S Amorellan ja M/S Viking Gracen telakointien ajan Turun-reitillä liikennöi M/S Gabriella.

Helsinki–Tukholma-reitin M/S Gabriella puolestaan telakoituu huhtikuun alussa, 3.4.–16.4. Kahden viikon huoltotauon jälkeen aluksella
juhlistetaan kevättä kokonaan uuden ravintolamaailman voimin. M/S Gabriellalla avataan tuolloin kahdeksan uutta baaria ja ravintolaa.
Kannelle seitsemän avataan uusi viihtyisä kahvila, ja ravintolakansi kahdeksan saa uusia ruokaravintoloita ja viinibaarin. Uudistetun
yökerhon ja sen yläpuolelle avattavan pubimaisen monitoimiravintolan lisäksi laivalta löytyy jatkossa myös erillinen rauhallisempi
loungebaari. Lisäksi laivan sisääntuloaulaan avataan uusi myymälä, jossa on tarjolla vaihtuva valikoima tunnettuja muoti- ja retail-tuotteita.
Myös yleinen matkustusmukavuus kohenee, kun laivalle tulee lähes 100 uudistettua comfort- ja premium-luokan parivuoteellista hyttiä.

– Teimme samankaltaisia uudistuksia viime vuonna M/S Mariellalla, ja olemme saaneet paljon kiitosta matkustajilta erityisesti laadukkaista
comfort-luokan parivuoteellisista hyteistä sekä monipuolisesta ravintolavalikoimasta. Meillä on ilo tarjota asiakkaillemme perinteisten
risteilyelementtien lisäksi tämän päivän matkustustoiveita vastaavia palveluita, kertoo Lauri Orpana, Helsinki–Tukholma-reitin linjapäällikkö.

Helsinki–Tukholma-reitillä on jatkossakin tarjolla spa-hoitoja, kun M/S Gabriellan saunaosaston yhteyteen rakennetaan viihtyisä Travel SPA.
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