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Kesälomareissu alkaa Itämeren suurimmalta terassilta – Virossa luvassa 
kulttuuriohjelmaa koko perheelle 
Suomalaiset matkustavat kesälomakaudella yhä useammin Viroon. Matka alkaa upeasta, uudistuneesta 
Länsiterminaalista, jatkuu Eckerö Linen m/s Finlandian monipuolisella kesäohjelmalla ja huipentuu Viron 
juhlavuoden kesätapahtumiin. Tallinnasta on myös kätevät jatkoyhteydet muualle kesäiseen Viroon. 

 
Suomalaisten Viron matkailu lisääntyy joka kesä: Viime kesänä kaikkiaan reilu 450 000*  matkustajaa risteili 
Helsinki–Tallinna-väliä kotimaisen Eckerö Linen m/s Finlandian kyydissä. Laiva avasi kesäkautensa virallisesti 
vappuna, kun Itämeren suurin terassi, Eckerö Linen m/s Finlandian Bar Laituri, avattiin jälleen kesäksi. 
Upea, auringossa kylpevä kansiterassi tarjoaa kesän ajan raikkaita juomia ja pientä suolaista ja 
juhannuksesta elokuun puoliväliin myös elävää musiikkia aina sään salliessa. 
 
Kolme päivittäistä lähtöä Tallinnaan tekevä m/s Finlandia tarjoaa matkan ajaksi viihdykettä myös lapsille. 
Koulujen kesälomien alkaessa taikurit viihdyttävät lapsimatkustajia maanantaista keskiviikkoon aina 
elokuun puoliväliin asti. Laivan kokoustilat valjastetaan lasten käyttöön 17. kesäkuuta alkaen, ja tänä 
vuonna leikkihuoneen yhteistyökumppanina nähdään AHHAA, Viron vastine Heurekalle. Reilun kahden 
tunnin mittaisen matkan aikana lapset pääsevät kokeilemaan AHHAAN oivalluttavia aktiviteettejä, ja 
torstaista sunnuntaisin AHHAAN vetämissä työpajoissa päästään esimerkiksi rakentamaan omia 
periskooppeja. AHHAA tarjoaa kaikille Eckerö Linen asiakkaille lisäksi 20 prosentin alennuksen 
sisäänpääsylipusta. Tiedekeskuksessa on nähtävillä muun muassa 4. toukokuuta avattu, esihistoriallisiin 
vesiotuksiin perehdyttävä ”Ahaa, merihirviöitä”-näyttely. 
 
”Vaikka Helsingin ja Tallinnan välinen matka taittuukin tänä kesänä vielä aikaisempaa nopeammin, koemme 
tärkeäksi tarjota viihdykettä perheen pienimmille jo merimatkan aikana. Yhteistyö AHHAA-tiedekeskuksen 
kanssa tarjoaa koko perheelle kiinnostavaa puuhaa sekä laivalle että Viroon”, kertoo Kaisa Mikola, Eckerö 
Linen Customer Experience Manager. 
 
Kesä saapuu myös Buffet Eckerön noutopöytään, jossa pääsee maistelemaan saaristolaispöydän antimia 
heti 6. kesäkuuta alkaen. Tänä vuonna mukana on perinteisten kesäherkkujen, kuten tuoreiden kalojen ja 
uusien perunoiden, lisäksi Viro100-juhlavuoden kunniaksi valmistettuja virolaisia erikoisannoksia.  
 
”Buffetissamme tarjoillaan moneen makuun sopivaa kesäistä syötävää, ja valmistamme tarjoilemamme 
ruoan 80-prosenttisesti laivan keittiössä. Kesällä m/s Finlandialla päästään nauttimaan perinteisistä 
suomalaisista ja virolaisista kesäherkuista, ja aamukahvin voi vaikkapa siirtyä nauttimaan säiden suosiessa 
upealle terassille”, Mikola kertoo. 
 
Sata vuotta tänä vuonna täyttänyt Viro tarjoaa myös parastaan kesällä. Museoiden yönä 19. toukokuuta 
Viron museot pitävät ovensa auki tavallista pidempään, ja joihinkin museoihin pääsee ilman 
sisäänpääsymaksua. Tämänvuotisen tapahtuman teema on ”Yö on yhtä juhlaa”.  
 



 

 

Tallinnan suositun Kalamajan alueen juhlaviikonloppua vietetään 19.–20. toukokuuta. Tällöin alueen kadut, 
pihat, kahvilat ja ravintolat viihdyttävät vierailijoita mukavalla kesäohjelmalla. Myös Tallinnan 
kirjallisuusfestivaali HeadRead (23.–27.5.) ja Tornien aukion puistoissa juhlistettava Tallinnan 
Kukkaisfestivaali (25.5.–24.8.) tarjoavat ohjelmaa kesävieraille. Historiasta kiinnostuneita hemmotellaan 
Tallinnan Vanhankaupungin päivillä (30.5.–3.6.) ja Tallinnan keskiaikapäivillä (5.7.–8.7.). 
 

 
Tutustu Eckerö Linen kesän hotellimatkoihin osoitteessa: https://www.eckeroline.fi/fi/Hotellimatkat/  
Tutustu m/s Finlandian aikatauluihin ja hintoihin osoitteessa: https://www.eckeroline.fi/aikataulu 
Löydät Eckerö Linen kesän buffet-tarjonnan osoitteesta: https://www.eckeroline.fi/makuja-merella  
 
 
*Eckerö Linen m/s Finlandialla kulki matkustajia kesä-elokuun 2017 aikana yhteensä 450 820. 

 
Lisätietoja: 
 
Kaisa Mikola 
Customer Experience Manager 
puh. 040-503 0537 
kaisa.mikola@eckeroline.fi  
 
Rauha Kiljunen-Ruotsalainen 
Viestintä- ja markkinointipäällikkö 
puh. 040-511 7903 
rauha.kiljunen-ruotsalainen@eckeroline.fi 
 
 
 

 
Eckerö-konserniin kuuluva Eckerö Line Ab Oy on kotimainen laivayhtiö, joka tarjoaa matkailupalveluita Tallinnan ja Helsingin 
välisessä säännöllisessä reitti- ja risteilyliikenteessä. Yhtiöllä on yhteensä noin 40 hotellikumppania Virossa ja Suomessa, ja se on 
merkittävä osa Helsingin ja Tallinnan välistä rahtiyhteyttä. Eckerö Linen laiva m/s Finlandia on Suomen lipun alla liikennöivä 
matkustajalaiva, ja Eckerö Line on reitin ainoa laivayhtiö, jolla on oikeus käyttää suomalaisesta palvelusta viestivää Avainlippu-
tunnusta. Yhtiö tarjoaa päivässä kolme lähtöä suuntansa ja vastaa myös päivän ensimmäisestä yhteydestä Tallinnasta Helsinkiin. 
Vuonna 2017 Eckerö Linen matkustajamäärä oli noin 1 500 000, ja sen tarjoama asiakaskokemus valittiin Asiakkuusindeksi 2017 -
tutkimuksessa Suomenlahden parhaaksi. Lisätietoja www.eckeroline.fi 
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