
Sveiki atvykę 
į laivą! 

Mes norime, kad laive „MS Finlandia“ jaustumėtės 
patogiai, todėl surinkome informaciją,  

kuri galėtų būti jums naudinga! 



CHECK-IN 
Registracijos stalus su „Eckerö Line“ logotipu rasite Helsinkio  
Länsiterminali (Vakarų prieplaukos) antrame aukšte ir Talino  
A terminalo pirmame aukšte. 
Įlaipinimo talonui gauti prašome pateikti mūsų darbuotojui savo 
pasą / ID kortelę ir užsakymo numerį arba nuolaidų kuponą.  
Su įlaipinimo talonu per laukiamąjį pateksite į laivą valandą iki  
jo išvykimo. Laukiamasis Helsinkyje yra tame pačiame aukšte  
kaip ir check-in, Taline - aukštu aukščiau. Registracija  
užsidaro likus 30 minučių iki išvykimo,  
todėl terminale būkite laiku.

Į LAIVĄ! 
Kai pradedamas įlaipinimas, prašome  
eiti iš laukiamojo į laivą. Pateksite į šeštąjį  
denį. Sveiki atvykę į laivą!  

INFORMACIJA APIE PASLAUGAS 
Informacija apie paslaugas laive ir paskirties vietas yra šeštajame 
denyje (rasite, pvz., Talino ir Helsinkio žemėlapius). Čia jūs galite 
nusipirkti kajutės bilietą ir mėgautis privatumu laive. Informacijos 
punkte taip pat galima nusipirkti žurnalų, gaiviųjų gėrimų ir tabako 
gaminių (tačiau tabakas kenkia sveikatai!).

Atstumas tarp  
terminalo ir laivo 
yra nedidelis, bet  

paėjėti reikia, todėl 
nevėluokite! 





TUALETAI LAIVE  
Tualetą rasite dėl 7-me, 8-me ir 9-me denyje,  
kuriuos rasite laivo plane prie laiptų.

 
Kodėl sraigės ir 
vėžliai juda taip  

lėtai? Jie nešiojasi  
su savimi per daug! 

Atsikratykite  
naštos! 

SĖDIMOSIOS VIETOS LAIVE  
Jūs galite pasirinkti bet kurią vietą prisėsti 
ir pailsėti. Primename jums, kad vasaros 
metu lauko denyje taip pat yra apie 450 
vietų! Savitarnos bufetas „Eckerö Buffet“ 
ir konferencijų ir poilsio salė „Conference 
& Lounge“ - už papildomą mokestį, bet 
ten siūlomas skanus maistas, užkandžiai ir 
gėrimai.  

BAGAŽO SAUGYKLA  
Jei turite bagažą, kuriuo nesinaudosite  
kelionės metu, galite palikti jį saugykloje 
šeštajame denyje arba saugojimo kame-
roje šeštajame ar septintajame denyje. 

Jei kas nors  
sėdi prie stalo,  

kur yra laisvų vietų, 
visada galite mandagiai 
paklausti, ar jūs galite 
prie jų prisijungti. Gal 

galite rasti naujų  
draugų! 



VERSLO KLASĖS  
„CONFERENCE & LOUNGE“
Prie informacijos punkto rasite mūsų verslo klasės poilsio saloną 
„Lounge“. Tik už 20 € priemoką naudositės „Lounge“ paslaugomis: 
rami vieta sėdėti; spartusis internetas; vaisiai; saldūs ir sūrūs  
užkandžiai bei gėrimai: arbata, kava, sultys, gaivieji gėrimai,  
alus ir vynas. Jei jau sumokėjote mokestį, galite laisvai išeiti iš  
„Lounge“ ir sugrįžti ten.

Nemoka-
mas belaidis 
internetas ir 
kava skamba 
neblogai, ar 

ne? 



Galbūt 
šiandien  
jūs esate 
žvaigždė?    

LAIKAS ŠVĘSTI! 
8-me ir 9-me denyje galėsite pasiklausyti gyvos  
muzikos bare „Nosturi“, taip pat aludėje „Telakka“ (8 denis), vasarą 
– ir 9-me denyje bare „Laituri“. Klauskite apie kruizo programą  
informacijos punkte ir mėgaukitės mūsų pramogomis!



Paragau-
kite mūsų lai-
vo putojančio 

vyno ir kelionė 
bus dar švie-

sesnė 

GĖRIMAI 
Galite pasimėgauti gėrimais bet kuriame iš aštuntojo denio barų  
o vasarą taip pat devintajame denyje. Jei norite putojančio vyno, 
jums tiks baras „Naissaar“, viskio ir konjako rasite bare „Jätkasaa-
ri“, aludės nuotaikos ir Suomijos bei Estijos mažų aludarių naujų 
produktų – aludėje „Telakka“ aštuntajame denyje!  

KAVA IR ARBATA 
Geriausias kavos ir arbatos pasirinkimas yra  
kavinėje „Satama“ aštuntajame denyje. Kavinėje  
taip pat galite nusipirkti sumuštinių, užkandžių,  
karšto maisto ir populiariausią patiekalą:  
sumuštinį su krevetėmis! Paragaukite!

Ir, žinoma, 
kavinėje taip 

pat galite nusi-
pirkti ledų!  





TAIP SKANU! 
Mūsų kavinė siūlo platų didelių ir mažų, karštų ir šaltų valgių  
pasirinkimą. Pagrindinis laivo savitarnos restoranas „Buffet  
Eckerö“ aštuntajame denyje siūlo pusryčius, pietus ir vakarienę - 
švedišką stalą iš geriausių suomių virtuvės valgių. Tai geriausia 
vieta šventiškam stalui jūroje − mūsų šalto ir karšto švediško  
stalo valgiai yra labai skanūs ir čia rasite didelį puikių Baltijos jūros, 
Suomijos miškų, laukų ir sodų gėrybių − visada sezoninių, šviežių  
ir skanių - pasirinkimą! Į kainą įeina taip pat gaivieji gėrimai,  
kava, arbata, sultys, alus ir baltasis bei raudonasis vynas.  
Ateikite ir pasiteiraukite apie laisvas vietas ir kainas!

Ateikite ir  
pasiteiraukite 

apie laisvas vietas 
ir kainas (ir šiek 
tiek daugiau)! 



APSIPIRKIMAS  
Taip, tai yra geriausia pramoga! Šeštojo  denio parduotuvėje  
„Eckerö Market“ galite rasti naujų ir tradicinių prekės ženklų  
kosmetikos gaminių ir kvepalų, parduotuvėje rasite ir Suomijos 
prekės ženklo „Lumene“ gaminių! Be to, yra saldainių, šokolado, 
įvairių gėrimų ir šiek tiek vietinių produktų iš Estijos ir Suomijos! 
Aštuntajame denyje kviečiame apsilankyti mūsų parduotuvėje 
„PopUp Shop“, maloniai kviečiame apsilankyti mūsų parduotuvėje!

Pagalvojus,  
jūs patys verti 

dovanų daugiau 
nei namiškiai!   





LAUKO DENIS  
Viršutinis devintasis laivo denis yra  
puiki vieta pasivaikščioti ir pasigėrėti  
nuostabiais jūros vaizdais gryname ore! 
Vasarą devintajame denyje taip pat veikia baras!  
Ateikite ir kvėpuokite tikruoju Baltijos jūros oru!

Jei norite foto-
grafuoti Helsinkį  

ar Taliną, geriausias 
laikas yra maždaug  

30 minučių iki  
atvykimo! 

Laimingi  
vaikai veikia 

tėvus  
raminančiai   



VAIKŲ ŽAIDIMŲ KAMBARYS  
Aštuntajame denyje kavinėje rasite vaikų  
žaidimų kambarį, vasarą šeštojo denio  
konferencijų salės tampa žaidimų aikštele! 



KELIONĖ SU  
TRANSPORTO PRIEMONE  
Jei keliaujate automobiliu, būkite  
prieplaukoje bent 1,5 val. iki išvykimo,  
sekite eismo ženklus ir po registracijos  
eismo nurodymus krante ir laive.  
Prašome prisiminti, kad kelionės  
metu transporto priemonėje būti  
draudžiama. 

PABANDYKITE LAIMĘ 
Ne, kazino neturime, bet turime dailius lošimo automatus  
aštuntajame denyje, šalia aludės „Telakka“ ir baro „Nosturi“. 

Turėkite  
omenyje,  

tabakas kenkia 
sveikatai!

Būkite  
ramūs, jums 
nereikės va-

žiuoti laivu, kaip 
James Bond!    



RŪKYMAS 
Turėkite omenyje, kad mūsų laive (įskaitant 
kajutes ir tualetus) rūkyti draudžiama. Rūkyti 
galima tik po atviru dangumi lauko denyje 
tam skirtose vietose. Tabako gaminius galite 
įsigyti šeštoji denio informacijos punkte.



IŠLAIPINIMAS
Išlipimas iš laivo yra paprastas. Tai vyksta  
šeštajame denyje toje pačioje vietoje, kaip ir įlipote į laivą.  
Laivo komanda informuos jus apie atvykimą į paskirties vietą 
likus maždaug 10 minučių. Išgirsite dar vieną pranešimą,  
kai durys atsidarys ir galėsite išlipti. 

Nusišypso-
kite ir giliai 
įkvėpkite –  

esate naujoje 
šalyje!   


Kiitos,  
dėkojame 

„Eckerö Line“ 
komandos vardu 

sausumoje ir 
jūroje 

DĖKOJAME
Dėkojame jums, kad keliaujate su mumis, 
ir tikimės, kad jums patiko kelionė laivu  
„MS Finlandia“. Visada laukiame jūsų  
sugrįžtant!

Daugiau informacijos apie  
„MS Finlandia“ ir „Eckerö Line“ rasite  
https://www.eckeroline.com/welcomelit


