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Viking XPRS Helsinki-Tallinna



Viking XPRS on suunniteltu varta vasten 
Suomenlahden liikenteeseen ja sillä pääset 
Viroon nopeasti ja vaivattomasti

✓ Rakennettu 2008 Helsingin Ruoholahdessa

✓ Seilaa Viron lipun alla

✓ Alus vie sinut kahdesti päivässä keskustasta 
keskustaan ja tarjoaa parhaat puitteet niin 
päiväristeilylle, reittimatkalle, kokousmatkalle kuin 
shoppailuun ja herkutteluun.

✓ Kuljettaa henkilöitä, autoja, busseja,rahtia

✓ Mukavia hyttejä niin päivä kuin yö käyttöön

✓ Laivan kummi on Paula Koivuniemi



Aikataulu Hki-Tal-Hki Viking XPRS 

Helsinki Tallinna

10.30 13.00

20.30 23.00

Ma-to ja lauantai

Tallinna Helsinki

07.00 09.30

17.00 19.30

Helsinki Tallinna

10.30 13.00

19.00 21.30

01.00 03.30

Sunnuntai

Tallinna Helsinki

07.00 09.30

15.30 18.00

22.15 00.30Aikataulu taipuu moneen matkaan. Valinta on sinun!

➢ Päiväristeily
➢ Perjantai-piknik
➢ Miniristeily yön yli
➢ Rettimatkat – koe Viro



Helsinki Tallinna

07.45 10.00

14.15 16.45

21.00 23.30

Tallinna Helsinki

10.45 13.15

17.30 20.00

Perjantain aikataulu

Esimerkki pitkälle viikonlopulle Virossa:

Lähtö pe HKI-TAL klo 07.45-10.00
Paluu su TAL-HKI klo 15.30-18.00 tai
22.15- 00.30



6h Piknik-risteily perjantaisin
klo 14.15 – 20.00 tai
klo 07.45 – 13.15

➢ Kesän juomat
➢ Ruokaile
➢ Shoppaile
➢ Viihdy

➢ Kokousta
➢ After Work
➢ Pikkujoulut
➢ Merkkipäivät



Ravintoloita jokaiseen makuun:

➢ The Buffet
➢ Wine & Dine
➢ The Burgers
➢ Blue Deli
➢ Red Rose Bar Café
➢ Robert's Coffee

➢ Vikings Inn Pub
➢ Club X



Merimyymälä

Myymälävalikoimaan kuuluu kosmetiikkaa, tuoksuja, 
alkoholia, muotia ja makeisia sekä elintarvikkeita.

Asusteiden, korujen ja kenkien erikoisliike Fashion
Shopista merkkituotteita edullisesti 



Täyden palvelun tapahtumatalo merellä



Kokous tai vapaamuotoisempi ryhmätilaisuus
— kaikki onnistuu!

➢ Muunneltavat kokoustilat jopa 160 hengelle

➢ Inspiroiva ympäristö

➢ Kauniit näköalat

➢ Kokoustarjoilut

➢ Yhteishenki ja elämykset laivalla

Tavallista parempi kokouselämys

Me hoidamme ammattimaisesti kaikki järjestelyt, sekä

laivalla että maissa. 

Pyydä tarjous! Mahtava merinäköala kuuluu hintaan.

Viking XPRS

Kokoukset laivalla



Kokoukset laivalla
Päiväristeily 9h
Perjantaipiknik 6h
Reittikokous + hotelli



Päiväkokous

Hinta esim. 40,00 / henkilö



Päiväkokoustarjous, 

kokoustila klo 16 alkaen

Lähtö klo 10.30, paluu klo 19.30, 
mahdollisuus maissakäyntiin
Tallinnassa.

Hinta alk. 25 €/hlö brunssin kanssa 
tai alk. 29 €/hlö buffetin kanssa

Hintaan sisältyy

➢ laivamatkat

➢ kokoustila (2,5 tuntia) 
paluumatkalla

➢ kokouskahvi ja -hedelmät

➢ Brunssi tai Buffet ruokajuomineen
(puna- ja valkoviini, olut, virvokkeet, 
kahvi)



Päivähytti lisää mukavuutta 
matkaasi

➢ Tervetulolahjalla hyttiin 
yllätät asiakkaan tai 
ystävän



Auto mukaan matkalle

Autoilijan lisäpalvelut

➢ Viime hetken lähtöselvitys
➢ 5 €/auto

➢ Paalupaikka - Pole position
➢ alkaen 10 €/auto

➢ Pre-order vaivatonta shoppailua!
Säästää aikaa ja rahaa.

Tuotteet toimitetaan suoraan autollesi.



Kuohuviiniristeily 29.5 
Päiväristeilynä Tallinnaan

Risteilypaketti sisältää:

➢ Päiväristeilyn
➢ Essi Avellanin Master Classin 

(luento + neljän kuohuviinin 
tasting)

➢ A la carte päivällisen 
juomineen

➢ A- tai B-hytin varauksen 
seurueelle koko risteilyn 
ajaksi

➢ Minimessut laivan 
kokousosastolla 
Mahdollisuus ostoksiin 
suoraan viinitaloilta ja 
maahantuojilta. 

➢ Minimessuilla mukana mm. 
Taittinger, Piper Heidsieck ja 
Vindirekt.Hinta esim 138,- /hlö





Muutama esimerkki ympäristötyöstömme

Merkittävä osa ympäristötyötämme on pyrkimys pienentää 
päästöjä ja ympäristövaikutuksia monin eri tavoin.
Tätä toteutamme:

➢ pienentämällä energiankulutusta ja minimoimalla 
ilmanpäästöjä.

➢ huolehtimalla, että aluksistamme ei pääse mereen 
typpeä, fosforia tai öljyä sisältäviä jäte- eikä pilssivesiä.

➢ kuljettamalla kaiken aluksillamme syntyvän jätteen 
maihin kierrätettäväksi, uusiokäytettäväksi, poltettavaksi, 
kaatopaikalla käsiteltäväksi, kompostoitavaksi tai muulla 
tavoin loppukäsiteltäväksi.

➢ kieltämällä myrkylliset pohjamaalit aluksissamme.

➢ Viking XPRS ottaa sähköä maista Tallinnassa, ollessaan 
laiturissa (ja Hki-Tukholma laivat).

➢ maasähkön käyttö vähentää ilmansaasteita sekä 
moottorien aiheuttamaa melua satamissa ja niiden 
lähiympäristössä.



My Care - Jokaisen tulee voida  
matkustaa turvallisesti kanssamme

Verifioitu infektioiden torjuntatyö

➢ Matkustajiemme ja työntekijöidemme turvallisuus on Viking 

Linelle aina kaikkein tärkeintä.

➢ Olemme jo pitkään tehneet työtä tartuntatautien ehkäisemiseksi.

➢ Viking Line on ensimmäisenä varustamona maailmassa saanut 

luokituslaitos Det Norske Veritas Germanischer

Lloydin verifioinnin kyvystämme hallita ja ehkäistä infektioriskejä, 

mukaan lukien covid-19.

➢ Verifiointi kattaa Viking Linen kaikki alukset sekä toiminnan
kuudessa terminaalissa.

➢ My Care -menetelmä arvioi yrityksen riskihallintajärjestelmän ja

soveltaa sairaalatasoisia standardeja ja järjestelmiä.



Kesän upeat uutuusristeilyt nyt varattavissa !

➢ Helsinki-Visby risteilyt 18.6. ja 16.7.
➢ Helsinki- Ahvenanmaan risteilyt 30.6. ja 7.8.
➢ Ahvenanmaan risteilyt koko päivä maissa 22. ja 26.7.
➢ Helsinki-Riika risteilyt 28.6., 2.7. ja 3.8.
➢ The Tall Ships Races –risteilyt Helsingistä:
➢ Turku 4.7, Tallinna 16.7 ja Ahvenanmaa 22.7

➢ Hangon Regatta -risteily Helsingistä 8.7.
➢ Kotkan Meripäivät -risteily Helsingistä 28.7.



Kiitos ajastanne, 
nähdään pian punaisilla laivoilla!



Viking Glory

Yksi maailman ilmastoviisaimmista
matkustaja-aluksista



Viking Glory –
vie uuteen aikaan vuonna 2022 Turku-Tukholma linjalla

https://www.youtube.com/watch?v=WvGuBg67adg

https://www.youtube.com/watch?v=WvGuBg67adg

