
Welkom  
aan boord!

We willen dat u zich goed voelt aan boord  
van de MS Finlandia. Daarom vindt u hier  

de nodige informatie!



INCHECKBALIES
U vindt de balies met het Eckerö Line-logo in de Helsinki  
Länsiterminali T2 (of Western Harbour T2), op het gelijkvloers  
en in de Tallinn A-terminal, op het gelijkvloers.
Als u uw paspoort/identiteitskaart en reservatienummer of vou-
cher aanbiedt aan onze incheckbediende, ontvangt u een boarding 
pass. Met de boarding pass kunt u één uur voor het vertrek via de 
boarding gate naar de wachtzone gaan. De wachtzone in Helsinki 
bevindt zich op dezelfde verdieping als de check-in, in Tallinn be-
vindt de wachtzone zich een verdieping hoger. De check-in sluit 30 
minuten voor het vertrek – zorg dus dat u tijdig in de terminal bent. 

NAAR HET SCHIP!
Wanneer de boarding van het schip begint, 
gaat u van de wachtzone naar het schip.  
U stapt in op dek 6. Welkom aan boord! 

INFORMATIEDESK
De informatiedesk op dek 6 geeft informatie 
over ons schip en onze bestemmingen (bijvoorbeeld stadsplannen 
van Tallinn en Helsinki). Hier kunt u ook een hut boeken als u een 
privéruimte aan boord wenst. De informatiedesk verkoopt ook tijd-
schriften, frisdranken en tabakswaren (maar tabak is slecht voor 
uw gezondheid!). 

De wande-
lafstand van de 

terminal naar het 
schip is kort, maar 

neemt toch enige tijd 
in beslag; zorg dus 
dat u niet te laat 

komt! 





TOILETTEN AAN BOORD
U vindt toiletten op dek 7, 8, 9; raadpleeg het scheepsplan dat  
u op elke verdieping naast de trappen vindt.

Waarom zijn 
slakken en schild-
padden zo traag? – 
Ze dragen te veel 
mee op hun rug!  
Ontdoe u van uw 

last! 

ZITPLAATSEN AAN BOORD
U kunt zelf kiezen waar u wilt gaan zitten 
en relaxen. Tijdens de zomer zijn er ook 
ongeveer 450 zitplaatsen boven op ons 
buitendek! Voor het Eckerö-buffet en de 
Conference & Lounge wordt een extra  
vergoeding gevraagd, maar hier kunt  
u terecht voor overheerlijke maaltijden  
of snacks en dranken.  

BAGAGE
Als u bagage heeft die u tijdens de reis 
niet nodig heeft, kunt u die opbergen  
in onze bagageruimte op dek 6 of in de  
bagagelockers op dek 6 en 7. 

Als er al  
iemand aan een 

tafel zit maar er nog 
plaatsen vrij zijn, kunt u 
altijd vriendelijk vragen 

of u hier plaats mag  
nemen – misschien 

maakt u wel nieuwe 
vrienden!



BUSINESS LOUNGE
Naast onze informatiedesk vindt u onze Business Lounge.  
Voor slechts 20,00 euro kunt u gebruik maken van de diensten  
van de lounge: stille zitruimte met snelle WiFi, fruit, snoepgoed  
en hartige snacks en dranken: thee, koffie, sappen, frisdranken,  
bier en wijn. Als u de toegangsprijs heeft betaald, kunt u tijdens  
de reis vrij in en uit de lounge gaan.

WiFi en  
gratis koffie 
klinkt goed, 
nietwaar? 



Misschien 
bent u van-

daag de ster?   


SHOWTIME!
Op dek 8 en 9 kunt u genieten van live-muziek in bar Nosturi,  
op dek 8 ook in pub Telakka en tijdens de zomer op dek 9 in bar 
Laituri. Aan de informatiedesk kunt u ons cruiseprogramma  
raadplegen en deelnemen!



En met  
een glaasje 
schuimwijn 

wordt de reis 
nog fee- 

stelijker 

DRANKEN
U kunt van een drankje genieten in een van onze bars op dek  
8 en tijdens de zomer ook op dek 9.  
Voor champagne gaat u naar bar Naissaar, voor whisky en cognac 
kunt u terecht in bar Jätkasaari, voor het pub-gevoel en nieuwe 
producten van kleine brouwerijen uit Finland en Estland gaat  
u naar pub Telakka, allemaal op dek 8!

KOFFIE EN THEE
De beste keuze aan koffie en thee vindt u in cafe-
taria Satama op dek 8. Hier kunt u ook terecht 
voor sandwiches, snacks, warme maaltijden en de 
populairste maaltijd – een garnaalsandwich!  
Probeer het zelf! 

Natuurlijk 
biedt het café 
ook ijsjes aan!  





GEWOON LEKKER
Ons café heeft een ruime keuze aan koude en warme maaltijden, 
groot en klein. Het grootste restaurant van het schip, buffet Eckerö, 
biedt het beste van Finland in een kwaliteitsvol buffetrestaurant 
op dek 8 voor ontbijt, lunch en diner.
Dit is de perfecte plaats voor een echt feest op zee – ons koud en 
warm buffet is rijkelijk en biedt fantastische smaken uit de Balti-
sche zee, de Finse wouden, velden en tuinen, altijd vers en lekker! 
De prijs omvat ook frisdranken, koffie, thee, sappen, bier en rode  
en witte wijn. Bekijk het aanbod en de tarieven! 

En zoals  
altijd bij een 

buffet –  
zoveel u wilt 

(en meer)!




SHOPPING
Ja, dat is het ideale entertainment! Ontdek de nieuwe en klassieke 
parfums en cosmetica van internationale merken in onze Eckerö 
markt op dek 6; ook Finse merken zoals Lumene kunt u hier vinden! 
In onze markt kunt u natuurlijk ook terecht voor een ruime keuze 
aan snoepgoed, chocolade, allerlei dranken en lokale producten uit 
Estland! Op dek 8 vindt u in onze PopUp-shop diverse sieraden,  
accessoires enzovoort – een perfect geschenk of souvenir!

En eigenlijk  
verdient u het  
geschenk nog  

meer dan zij die 
thuis zijn achter-

gebleven! 



BUITEN
Het bovenste dek van het schip, dek 9,  
is een fantastische plaats voor een korte  
wandeling en te genieten van een wonderbaarlijk  
zeezicht! Tijdens de zomer is de bar op dek 9 ook geopend!  
Adem de echte lucht van de Baltische zee in! 

Als u  
foto’s van  

Helsinki of Tallinn 
wilt maken, doet u 

dit het best ongeveer 
30 minuten voor we 

in de haven  
aankomen! 



Gelukkige 
kinderen zor-
gen voor ont-

spannen ouders  


SPEELTUIN VOOR KINDEREN
In ons café op dek 8 vindt u de speeltuin  
voor kinderen; tijdens de zomer worden onze  
conferentiezalen op dek 6 ook omgebouwd 
tot een speeltuin voor kinderen!



REIZEN MET DE WAGEN
Wanneer u met de wagen reist, 
dient u minstens 1,5 uur voor het 
vertrek in de haven aanwezig te 
zijn. Volg eerst de verkeersborden 
en na de check-in de richtlijnen van 
de verkeersregelaars aan land en in 
het schip. Merk op dat u tijdens de 
reis niet in de wagen mag blijven 
en niet naar de wagen mag gaan. 

WAAG UW KANS
Nee, we hebben geen casino aan boord maar wel een aantal  
leuke gokautomaten op dek 8, naast pub Telakka en bar Nosturi. 

Maar zoals u 
weet is roken 

slecht voor uw 
gezondheid!

Doe het 
rustig aan, u 

hoeft niet zoals 
James Bond door 

het schip te 
racen! 

ROKEN
Merk op dat ons schip (ook de hutten en  
toiletten) rookvrij is. Roken is alleen toege-
staan in de open lucht/op daartoe aangeduide 
plaatsen. Tabakswaren kunt u bij de  
informatiedesk op dek 6 kopen.



ONTSCHEPEN
Het verlaten van het schip bij aankomst op de bestemming is zeer 
eenvoudig. Dit gebeurt op dezelfde plaats op dek 6 waar u aan 
boord kwam. Ons personeel brengt u ongeveer 10 minuten voor 
aankomst op de hoogte. Een volgende aankondiging geeft aan  
dat de deuren geopend zijn en dat u het schip kunt verlaten.

Kiitos, 
aitähh! Van het 

Eckerö Line-team 
aan land en aan 

boord
 

 

DANK U
We danken u van harte dat u voor ons heeft 
gekozen en we hopen dat u zal genieten van 
uw reis aan boord van de MS Finlandia.  
En ook in de toekomst zullen we u graag  
opnieuw verwelkomen! 

U kunt meer informatie over de MS Finlandia en  
de Eckerö Line vinden op www.eckeroline.com/
welcome-netherlands

Glimlach 
en adem in – 

u bent nu
in een ander 

land!



