


M/s Finlandia ja Finbo Cargo



M/s Finlandian aikataulu



• Tehostetut siivouskäytänteet ja pintojen desinfiointi

• Laivojen diginäytöillä muistutetaan käsienpesun tärkeydestä. Lisäksi 

infograafit samoilla näytöillä muistuttavat etäisyyden pitämisestä ja 

oikeasta tavasta yskiä hihaan

• Laivojen palvelupisteillä ja kassoilla on lattiassa teippejä, jotka 

muistuttavat etäisyyden pitämisestä

• WC-tiloissa on käsien kuivaamista varten paperisia käsipyyhkeitä

• Käsidesiä on tarjolla palvelupisteillä

• Buffet Eckerö on suljettu 08.06. saakka

• Kokouskeskus suljettu 30.4. saakka

Näin huolehdimme turvallisuudesta 
laivoilla



• Laivoilla on myynnissä kasvomaskeja asiakkaille

• Asiakaspalvelupisteissä ja kassoilla on pisarasuojat

• Turvakuulutukset muistuttavat asiakkaita etäisyyden pitämisen 

tärkeydestä koko matkan ajan ja laivan saapuessa satamaan

• Lähtöselvityksessä ja laivoilla voi maksaa vain kortilla, käteistä ei voi 

käyttää

• Oma hytti takaa sinulle oman, turvallisen rauhan laivamatkan aikana

• Muistathan myös, ettet lähde matkaan sairaana.

• Laivan ilmanvaihto tuo raittiin ilman koko matkan ajan suoraan ulkoa, 

ei kierrätä laivan sisällä puhdistettua ilmaa. 

Näin huolehdimme turvallisuudesta 
laivoilla



MINIRISTEILY
aamulla klo 9.00 – 14.15 tai
iltapäivällä klo 15.15 – 21.00

• Karanteenivapaa risteily, ei maihinnousua

• Edullisia ostoksia Eckerö Marketista

• Auto veloituksetta mukaan. Pre-order tilaukset suoraan autolle

• Bistro & Cafe tarjoilee herkullisia kahvilatuotteita, kotiruokaa ja Bistro menu –annoksia
•

Eckerö Market palvelee meno- ja paluumatkalla 





BUFFET ECKERÖ – MAKUJA MERELLÄ

Buffet Eckerön tarjontaa entistä monipuolisemmaksi

Korkea kotimaisuus- ja omavalmistusaste

8.6. - 18.8. SAARISTOLAISPÖYTÄ

19.8. – 5.10. MERELTÄ KAUPUNKIIN

6.10. – 16.11. RIISTAPÖYTÄ

17.11. – 31.12. JUHLAPÖYTÄ



Kokouskeskus & Lounge

Inspiraatiotila



KOKOUSTILAT 1+2 YHDESSÄ







• Juhlapaketit
• LARGE sis. miniristelyn, onnittelumaljan ja 

drinkkikupongin sekä Buffet Eckerön ruokajuomineen

• SPECIAL sis. miniristelyn ja oman tilan 
Kokouskeskuksessa sekä Loungen tarjoilut,
henkilökunnan edustajan tervehdyksen ja vieraiden 
huomioiminen

• m/s Finlandian monipuolinen viihdetarjonta ja 
ostomahdollisuus

• Somisteet
• Somistuspaketti (liinoitus, kukkia,makeisia, 

tunnelma-valoa) ryhmän omaan tilaan tai 
ruokapöytään

• Maistelut ja infoiskut
• Market- ja Parfymeria-tuotteet (esim. viinit)

• Ennakkotilattavat lahjat
• Valmiiksi kassiin pakattuina 

viini/makeiset/kosmetiikka tuotteet laivan 
myymälästä

Muuta ryhmille m/s Finlandialla





• Laajennettu viinivalikoima ja hintaedut Marketissa

• Ravintoloiden viinivalikoima

• Viinitastingit laivassa, muut teemaohjelmat

• Maapalveluja

• Maistelut maissa, erikoisretket ryhmille

• Hotellien teematuotteet

• Nähtävyys + viini –combot

SYKSYN VIINIVIIKOT
syys-

loka-

marras



• Päivä Tallinnassa

• teemakierrokset 

• ohjelmallisempaa tekemistä

• Pidemmät retket Virossa (2-3 pv)

• Itä-Viro

• Länsi-Viro

• Tarton seutu

• Erikoismatkat

• teemaretket

• golf

• technical visits

Retkelle!



JOULU 

● Pikkujouluristeilyt ja 
Joulukonsertit

25.11 Teemu Roivainen
02.12 Arja Koriseva
09.12 Kyösti Mäkimattila

● Jouluohjelmat maissa    
● Hotellipaketit
● Xmas de Lux
● Uusi Vuosi

marras-

joulu



Viron tapahtumat

TAPAHTUMALAJI:

Mielenkiintoisia urheilu-, musiikki-, ruokatapahtumia, viherpeukaloille ja vuoden juhlien mukaan esim.

LAIVAPALVELU:

FoodFest, Ravintolaviikot, 

Black Food, 

Tallinn Coffee Festival

MAAPALVELU:

Festivaalit, Konsertit

Türi, Pärnu, Luige

Joulu- ja talvimarkkinat

Tallinna, Tarto, Narva

Maistelu tai infoisku laivassa

Laivan esiintyjät + Meet & 

Greet

Luento, DIY ym. matkan 

aikana

Ostokset laivamyymälästä, 

teemamaistelu, workshop
Joulukävely,  

erikoisopastukset ryhmille

Puutarhamyymälät, puistot, 

kasvitieteellinen puutarha

Musiikkikohde esim. Arvo 

Pärtin keskus, oopperatalo

Teemoitettu ruokakierros, 

Balti Jaam, Marsipaanihuone



• Hyvä Olo
• Skannausta omaan kehoon
• Ystävien yhdessäoloa
• Parfymerian houkutukset
• Erikoispaketit maissa

• Fashion Festival
• Muotinäytökset
• Workshopit ja infoiskut
• Kuvaesitykset
• PopUpin ja Parfymerian erikoistuotteet
• Teeman mukaiset maapalvelut

• Kupliva Kevät
• Laajennettu juhlajuomavalikoima Marketissa
• Kuplivat tastingit ja infoiskut
• Konserttipöytä katettuna
• Studiovierailut, ohjelmat, edut maissa
• Ruokakierrokset, erikoismaistelut maissa

ENSI VUODEN TEEMOJA

tammi-

helmi
tammi-

touko



PERUS-
TUOTANNOSSA
2022

Pakettihintaan sisältyy 

laivamatkat Helsinki-Tallinna-

Helsinki, lippu esitykseen, 

majoitus

• Valokeilassa tähtiä -

konsertit

• Ooppera- ja balettipaketit

• Jazzristeilyt



KIITOS JA TERVETULOA 

M/S FINLANDIALLE

Mari-Minna Erkinharju

Partneripäällikkö

mari-minna.erkinharju@eckeroline.fi

ryhmat@eckeroline.fi
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