
Üdvözüljük  
a fedélzeten!

Célunk az, hogy jól érezze magát a MS Finlandia 
fedélzetén, ezért összegyűjtöttünk néhány  

hasznos információt!



BEJELENTKEZÉSI PULTOK 
Az Eckerö Line logójával ellátott pultokat a helsinki Länsiterminali 
T2-nél (T2 nyugati kikötő) és a tallinni A-terminálnál találhatja 
meg, mindkét esetben a földszinten. Kérjük, mutassa fel útleve-
lét/személyi igazolványát és foglalási számát vagy kuponját a 
személyzetnek, majd ez követően megkapja beszállókártyáját.  
A kártya segítségével beléphet a beszállókapun keresztül a vára-
kozási területre az indulást megelőző egy órában. A várakozási 
terület Helsinkiben ugyanazon az emeleten van, Tallinnban  
egy emelettel feljebb. A bejelentkezés az  
indulás előtti 30 percben befejeződik, ezért 
kérjük, időben érkezzen a terminálhoz. 

IRÁNY A KOMP!
A beszálláskor, kérjük, induljon el a várakozá-
si területről a kompra. A 6-so fedélzeten fog 
megérkezni. Üdvözüljük a fedélzeten! 

INFORMÁCIÓS PULT
A 6-os fedélzeten található információs pultnál érdeklődhet a 
komppal és a célállomásokkal kapcsolatban (pl. tallinni és helsin-
ki térképek). Itt bérelhet kabint is, hogy legyen egy privát helye 
a komp fedélzetén. Emellett magazinokat, üdítőket és dohány- 
termékeket is vásárolhat (a dohányzás káros az egészségre!). 

Terminál  
és a komp  

közötti táv rövid, 
azonban így is időbe 
telik, ezért kérjük, 
időben érkezzen!  







MOSDÓK A FEDÉLZETEN
A 7-es, 8-as és 9-es fedélzeten találhat mosdót, tekintse  
meg a komp elrendezését minden szinten a lépcsők mellett. 

Miért 
olyan lassú 

az összes csiga és 
teknős? – Túl sok 

súlyt cipelnek  
a hátukon!  

Szabaduljon meg  
a tehertől!

 

ÜLŐHELYEK A FEDÉLZETEN
Bárhol leülhet pihenni. Kérjük, ne  
feledje, hogy nyáron közel 450 ülőhely 
található a kültéri fedélzeten! Az Eckerö 
Buffet és a Conference & Lounge felár 
ellenében ínycsiklandozó ételekkel,  
harapnivalókkal és italokkal várja.  

POGGYÁSZ
Amennyiben olyan poggyásza van, 
amelyre nincs szüksége az út során,  
tárolhatja a kijelölt szobában a 6-os  
fedélzeten vagy a csomagmegőrzőben 
a 6-os és 7-es fedélzeteken. 

Jeśli ktoś siedzi 
przy stole, gdzie 

jest jeszcze kilka wol-
nych miejsc, zawsze 

można ich grzecznie za-
pytać, czy można do nich 
dołączyć. Może poznają 

Państwo nowego pr-
zyjaciela!



ELSŐ OSZTÁLYÚ LOUNGE
Az információs pult mellett található az első osztályú lounge.  
Egy csekély 20 eurós díj ellenében igénybe veheti a lounge  
szolgáltatásait: csendes ülőhely gyors WiFi-vel, édes és sós  
harapnivalók, valamint italok: tea, kávé, gyümölcslé, üdítő,  
sör és bor. A díj kifizetését követően szabadon járhat-kelhet a 
lounge területén az út során. 

Jól hangzik  
a WiFi és in-

gyenes kávé, 
nem?  



Talán a mai 
napon Ön lesz 

a sztár?    


SHOWTIME!
Élvezze az élő zenét a 8-as és 9-es fedélzeten a Nosturi  
bárban, a 8-as fedélzeten a Telakka pubban, valamint  
nyáron a 9-es fedélzeten a Laituri bárban. Kérjük, tekintse  
meg a kompút programját az információs pultnál és csatlakozzon!



Próbálja ki  
kompunk habzó-
borát, hogy még 
ünnepibb legyen 

az út  

ITALOK
Élvezze italainkat a 8-as fedélzeten található bárokban,  
valamint nyáron a 9-es fedélzeten is. Pezsgőért irány a Naissaar 
bár, whiskey-ért és konyakért a Jätkasaari bár, pub környezetért, 
valamint kisebb finn és észt főzdék új termékeiért pedig  
látogasson el a Telakka pubba; mint a 8-as fedélzeten!
 
KÁVÉ ÉS TEA 
A legjobb kávé- és teaválasztékért nézzen be  
a Satama kávézóba a 8-as fedélzeten. A kávézó 
szendvicseket, harapnivalókat, meleg  
ételeket, valamint a legnépszerűbb fogást –  
rákos szendvicset – szolgál fel Próbálja ki! 

Természetesen 
jégkrém is  
kapható!  




OLYAN JÓ AZ ÍZE
Kávézónkban hideg és meleg ételek nagy választéka  
érhető el, kis és nagy kiszerelésekben is.  
A komp fő étterme, a Buffet Eckerö, a legjobb minőségű finn  
ízeket szolgálja reggel, délben és este a 8-as fedélzeten.
Ez ideális hely egy igazi tengeri lakomához – hideg és meleg 
svédasztalunk a Balti-tengeri, valamint a finn erdők, földek és 
kertek bőséges, remek és friss ízeivel várja! Az ár magába foglal-
ja az üdítőt, kávét, teát, gyümölcslevet, sört, valamint vörös -  
és fehérbort. Tekintse meg a választékot és árainkat! 

És  
természetesen 

korlátlan az 
ételfogyasztás!





VÁSÁRLÁS
Igen, ez a legjobb szórakozás! Tekintse meg új és tradicionális 
márkájú illatszereinket és kozmetikumainkat az Eckerö  
Marketben a 6-os fedélzeten, ahol olyan finn márkák  
is megtalálhatók, mint a Lumene! Természetesen édességek, 
csokoládék, italok, valamint helyi észt ízek széles választéka 
is megtalálható az üzletben. A 8-as fedélzeten megtalálhatja 
a PopUp üzletet, ahol ékszereket, kiegészítőket és egyebeket 
vásárolhat, amelyek kiváló ajándékok és szuvenírek!

Jobban  
belegondolva,  

inkább Ön érdemli  
az ajándékot, nem  

is az otthoniak!   




KÜLTÉR
A komp 9-es felső fedélzete csodálatos hely rövid  
sétákra és a tengeri kilátásban való gyönyörködésre! 
Nyáron még egy bár is üzemel a 9-es fedélzeten!  
Vegyen egy nagy lélegzetet az igaz Balti-tengeri levegőből!

Amennyiben  
képeket szeretne  

készíteni Helsinkiről 
vagy Tallinnról,  
az érkezés előtti  

30 percet ajánljuk!  


A boldog 
gyermektől 

nyugodt lesz  
a szülő

 

JÁTSZÓTÉR GYERMEKEKNEK
A 8-as fedélzeti kávézónkban egy játszóteret  
talál, nyáron pedig a 6-os fedélzeti  
konferenciatermekből is játszótér lesz!



DOHÁNYZÁS
Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a komp nemdo-
hányzó terület (beleértve a kabinokat és mosdó-
kat is). Kizárólag a kijelölt kültéri területeken 
szabad dohányozni. A 6-os fedélzeti információs 
pultnál vásárolhat dohánytermékeket.

Nyugalom, 
nem kell átve-

zetnie a kompon, 
mint James 
Bondnak!

UTAZÁS JÁRMŰVEL
Autóval történő utazás esetén minden eset-
ben érkezzen másfél órával az indulás előtt, 
figyelje a jelzéseket, majd jelentkezzen be, 
valamint kövesse a forgalomirányítókat a 
szárazföldön és a kompon is. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy nem maradhat a járművé-
ben vagy látogathat el hozzá az út során. 

Tegye  
próbára  

szerencséjét! 
 

Ne  
feledje, a 

dohányzás  
káros az egé- 

szségre! 
 

TEGYE PRÓBÁRA SZERENCSÉJÉT
Nem, nincs kaszinó a komp fedélzetén, 
azonban van néhány nyerőgépünk a 
8-as fedélzeti Telakka pubban és Nosturi 
bárban. 



PARTRASZÁLLÁS
A komp elhagyása egyszerű a célállomáson.  
Ugyanott történik a 6-os fedélzeten, ahol a beszállás.  
A személyzet mindig felhívja a figyelmét, hogy 10 perc van 
az érkezésig. Egy újabb értesítés hangzik el, amik az ajtók  
kinyílnak és el lehet hagyni a kompot.

Moso-
lyogjon és 

vegyen egy 
nagy leve- 

gőt – egy másik 
országban van!  



Kiitos, 
aitähh!  

Az Eckerö Line 
csapatától  

szárazföldön  
és vízen

 

KÖSZÖNJÜK
Köszönjük, hogy velünk utazott, és reméljük, 
hogy kellemes útja volt a MS Finlandia  
fedélzetén. Mindig szívesen látjuk! 

További információért a MS Finlandiával és az Eckerö Line-al 
kapcso-latban látogasson el a következő oldalra: 
www.eckeroline.com/welcome-hyngary


