
Velkommen 
ombord!

Vi vil gerne, at du har det rart ombord  
på MS Finlandia, så vi har samlet lidt information, 

som kan være god at have!



CHECK-IN
Du findercheck-in diskene med Eckerö Lines logo i terminalen T2 
på første etage i Västra hamnen (Länsiterminali 2) i Helsingfors  
og på første etage i A-terminalen i Tallinn.
Vis dit pas/ID-kort og boookingnummer eller voucher til vores  
personale, så får du dit boardingcard. Boardingcardet giver dig  
adgang til færgen fra ventesalen en time inden afgang. Ventesalen  
i Helsingfors er på samme etage som check-in. I Tallinn er den  
en etage længere oppe. Check-in lukker 30 minutter inden afgang, 
så vær sikker på at komme i tide i terminalen.

TIL FÆRGEN!
Gå venligst fra ventesalen til færgen,  
når ombordstigningen begynder.  
Du ombord på dæk 6. Velkommen ombord!

INFORMATION
I færgens information på dæk 6 finder du nærmere oplysninger 
om destinationerne (f.eks. kort over Tallinn og Helsingfors). Her 
kan du købe billet til kahyt, så du kan nyde lidt privatliv ombord. 
I informationen kan man også købe blade, sodavand og tobak  
(men tobak er dårligt for dit helbred!). 

Afstanden  
fra terminalen 

til færgen er kort, 
men det tager allige-
vel tid at gå, så kom 

ikke for sent!  






TOILETTER OMBORD  
Der er toiletter på dæk 7, 8 og 9.  
Se kortet over færgen ved trapperne på hvert dæk.

Hvorfor er 
snegle og skild-
padder så lang-

somme? De slæber 
rundt på alt for me-

get! Befri dig fra 
det, der tynger 

dig! 

SIDDEPLADSER OMBORD
Du må sidde, hvor du vil - og slappe af.  
Vi minder om, at der om sommeren også 
er ca. 450 siddepladser ude på dækket! 
Eckerö Buffet og Conference & Lounge  
koster lidt mere, men så får du til gengæld 
velsmagende mad, snacks og drikkevarer. 

BAGAGEOPBEVARING
Hvis du har bagage, som du ikke skal  
bruge under overfarten, kan du opbevare 
det i bagageopbevaringen på dæk 6 eller  
i bagageboksene på dæk 6 eller 7. 

 
Hvis der sidder 

nogen ved et bord, 
hvor der stadig er ledi-
ge pladser, kan du altid 
venligt spørge, om du 
må slå dig ned. Måske 

er det begyndelsen 
på et nyt ven-

skab!



BUSINESS CLASS  
CONFERENCE & LOUNGE
Next to our Information desk you can find our Business Lounge. 
For fee of only 20€ you can use the Lounge’s services: quiet  
sitting area with fast WIFI, fruits, sweet and savoury snacks as  
well as drinks: tea, coffee, juices, soft drinks, beer and wine.  
Once you have paid the fee, you can freely enter and leave  
the lounge during the voyage. 

WiFi og 
gratis kaffe – 

 det lyder 
godt, ikke 
sandt? 



Måske  
er det dig,  
som bliver 

stjerne i dag?    


SÅ SKAL DER FESTES!
På dæk 8 og 9 kan du nyde levende musik  
i baren Nosturi og også i pubben Telakka (dæk 8)  
samt om sommeren på dæk 9 i baren Laituri. Spørg i informationen 
om vores cruiseprogram og bliv en del af vores underholdning!



Prøv  
skibets 

champagne,  
så rejsen bliver 

endnu mere 
boblende  

DRIKKEVARER
Du kan nyde drikkevarer i hvilken som helst bar på dæk 8 eller  
om sommeren også på dæk 9. Hvis du vil have champagne,  
bør du besøge baren Naissaar. Whisky og cognac fås på Jätkasaari, 
men pubstemning og de nyeste produkter fra finske og estiske  
mikrobryggerier fås på Telakka — altsammen på dæk 8!

KAFFE OG TE
Det største udvalg af kaffe og te findes på dæk  
8 i caféen Satama. I caféen kan man også få  
sandwiches, snacks, varm mad og det mest  
populære: rejemadder! Prøv engang!

Og naturlig-
vis kan man 
også få is i 

caféen!  




MUMS!
Vores café tilbyder et bredt udvalg af store og små varme og  
kolde retter. Færgens hovedrestaurant, Buffet Eckerö, tilbyder  
en buffet af høj kvalitet til morgenmad, frokost og aftensmad.  
Det sker på dæk 8 - med noget af det bedste fra det finske køkken.
Det er det bedste sted, hvis du vil have et festmåltid til søs - retter-
ne på vores store varme og kolde bord er lækre og velsmagende og 
giver dig de bedste smagsoplevelser fra Østersøen, Finlands skove, 
marker og haver - alt efter sæson, friske og fulde af smag! Prisen 
er inklusive sodavand, kaffe, te, juice, øl samt rødvin og hvidvin. 
Kom og kig nærmere på priserne - og se, om der er ledige pladser!

Som altid med 
buffet må du  
spise lige så  
meget, du vil  
(og lidt til)! 



SHOPPING 
Ja, det er den bedste underholdning, der findes!  
I Eckerö Market på dæk 6 kan du tjekke både nye og traditionelle 
varemærker ud inden for parfume og kosmetik - og samtidig kan du 
købe klassiske finske varemærker som Lumene! Her finder du også 
slik, chokolade, forskellige drikkevarer og lokale smagsoplevelser 
fra Estland og Finland! På dæk 8 er du velkommen i vores PopUp 
Shop, hvis udvalg af smykker, accessories osv. passer fantastisk 
som gave eller minde om rejsen!

Helt ærligt, 
du har selv 

mere brug for 
denne gave end 
de derhjemme! 





UDEDÆK 
Færgens højeste punkt, dæk 9,  
er et fantastisk sted til en lille tur og til at  
nyde udsigten over havet og den friske luft!
Om sommeren åbner vi også en bar på dæk 9.  
Kom og fyld lungerne med Østersøens friske luft!

Hvis du vil foto-
grafere Helsingfors 
eller Tallinn set fra 
havet er det bedste 

tidspunkt ca.  
30 minutter inden 

ankomst! 

Glade børn  
har en beroli-
gende effekt  

deres forældre   


LEGERUM TIL BØRNENE  
I caféen på dæk 8 finder du børnenes lege-
rum. Om sommeren laver vi også møderum-
mene på dæk 6 om til legeplads til børnene!



REJS MED BIL  
Hvis du rejser med bil, skal du være 
i havnen mindst 1,5 time inden  
afgang. Følg skiltene til at begynde  
med og efter check-in også  
personalets anvisninger - både  
på land og på færgen. Husk at det  
under overfarten ikke er tilladt at  
opholde sig i sin bil eller at gå ned  
til sin bil.

PRØV LYKKEN  
Nej, vi har ikke noget casino, men vi har nogle fine spilleauto-
mater på dæk 8 ved siden af pubben Telakka og baren Nosturi.

Husk at  
rygning skader 

dit helbred!

Tag 
det roligt − 
du behøver 

ikke at race gen-
nem færgen 
som James 

Bond! 

RYGNING
Husk at rygning er forbudt på færgen  
(også i kahytterne og på toiletterne).  
Du må kun ryge på de markerede områder  
på udedækket. Du kan købe tobak i  
informationen på dæk 6.



LANDGANG
Det er let at forlade færgen, når vi er fremme.  
Det foregår på dæk 6, hvor du også kom ombord. Besætningen 
informerer om ankomsten ca. 10 minutter, inden færgen er  
fremme. Du får besked igen, når dørene åbnes, og du kan  
forlade færgen.

Smil og 
træk vejret 

dybt - du har 
nyt land under 

fødderne! 


Kiitos,  
som man siger 

ipå finsk - mange 
tak fra Eckerö Li-
nes besætning på 

land og til havs   


MANGE TAK
Vi siger mange tak, fordi du valgte at  
rejse med os, og vi håber på, at du nød 
din rejse med MS Finlandia. Vi håber  
altid at se dig igen!

Yderligere information om MS Finlandia 
og Eckerö Line finder du på   
www.eckeroline.com/welcome-
denmark


