
Laipni lūgti  
uz klāja!

Lai nodrošinātu Jums ērtu un patīkamu uzturēšanos  
uz MS Finlandia klāja, esam apkopojuši informāciju,  

kas varētu būt Jums noderīga! 



CHECK-IN 
Reģistrēšanās galdi ar Eckerö Line logotipu ir izvietoti Helsinku 
Rietumu ostas (Länsiterminaali) otrajā stāvā un Tallinas pasažieru 
ostas A-Termināla pirmajā stāvā. Lai saņemtu iekāpšanas karti, 
uzrādiet mūsu darbiniekam savu pasi / ID karti un rezervācijas 
numuru vai kuponu. Ar iekāpšanas karti caur izeju uz kuģi dodie-
ties tālāk uz uzgaidāmo telpu, kas tiek atvērta vienu stundu 
pirms kuģa atiešanas. Helsinkos uzgaidāmā telpa ir izvietota  
vienā stāvā ar check-in, savukārt Tallinā - vienu stāvu augstāk. 
Reģistrācija beidzas 30 minūtes pirms kuģa  
atiešanas, tādēļ ierodieties savlaicīgi! 

IEKĀPŠANA
Kad sākas iekāpšana, lūdzu, dodieties  
no uzgaidāmās telpas uz kuģi. Jūs nokļūsiet  
uz 6. klāja. Laipni lūgti uz kuģa!

INFORMĀCIJAS DIENESTS 
Informācijas dienests atrodas uz kuģa 6. klāja un tajā Jūs varat 
saņemt informāciju par kuģi un galamērķa pilsētām (piem.,  
Tallinas un Helsinku kartes). Tāpat te varat iegādāties kajītes biļe-
ti, ja vēlaties baudīt braucienu privātā atmosfērā. Pie informācijas 
letes Jūs varat iegādāties arī preses izdevumus, atspirdzinošus 
dzērienus un tabakas izstrādājumus (neaizmirsiet, ka tabakas 
izstrādājumu lietošana kaitē veselībai!).  

Lai gan attā-
lums no ostas 

termināla līdz ku-
ģim ir neliels, tomēr 

nekavējieties un atvē-
liet pietiekamu laiku 

nokļūšanai līdz 
kuģim! 





TUALETES  
Tualetes atrodas uz 7., 8. un 9. klāja. Precīzu atrašanās vietu  
meklējiet kuģa plānā, kas izvietots uz katra klāja blakus trepēm. 

Kādēļ gliemeži 
un bruņurupuči ir 
tik lēni? Viņiem ir  

pārāk liela bagāža! 
Atbrīvojieties no 
liekās nastas! 

SĒDVIETAS
Sēdēšanai un atpūtai varat izvēlēties  
jebkuru brīvo sēdvietu. Atgādinām,  
ka vasarā pasažierus gaida arī vaļējais 
klājs ar aptuveni 450 sēdvietām.  
Eckerö Buffet un Conference & Lounge 
Jūs varat iegādāties gardu maltīti un  
uzkodas, kā arī dzērienus.  

BAGĀŽAS GLABĀTUVE
Bagāžu, kas brauciena laikā Jums nav  
nepieciešama, varat nodot bagāžas  
glabātuvē vai novietot bagāžas skapī, 
kas atrodas uz kuģa 6. un 7. klāja.  

Ja pie galda ir  
vēl brīvas vietas, tad 
vienmēr varat laipni  

apvaicāties, vai varat 
pievienoties. Varbūt  

iegūsiet jaunus  
draugus!



BIZNESA KLASES  
CONFERENCE & LOUNGE
Biznesa klases Lounge atrodas tieši blakus informācijas punktam. 
Piemaksājot 20 eiro, Jūsu rīcībā būs šādi Lounge pakalpojumi: 
sēdvietas mierīgā atmosfērā; ātrs internets; augļi; saldās un sāļās 
uzkodas un dzērieni: tēja, kafija, sulas, atspirdzinošie dzērieni, 
alus un vīns. Pēc minētās summas samaksas varat jebkurā laikā 
Lounge pamest un atkal tajā atgriezties.

WiFi un 
bezmaksas 

kafija - izklau-
sās vilinoši, 

vai ne? 



Varbūt  
šodien ir  

Jūsu zvaigžņu 
stunda?      


IZKLAIDE
Dzīvo mūziku varat baudīt 8. un 9. stāvā izvietotajā  
bārā Nosturi, krodziņā Telakka (8. klājs), bet vasaras laikā arī  
9. stāva bārā Laituri. Jautājiet informāciju par kruīza programmu 
kuģa informācijas letē un baudiet lielisku izklaidi!



Nogaršojiet 
mūsu kuģa 

dzirkstošo vīnu, 
kas piešķirs brau-

cienam īpašu 
dzirksti 

DZĒRIENI
Dzērieni tiek piedāvāti dažādos 8. klāja bāros, bet vasarā - arī uz 
9. klāja. Dzirkstošo vīnu malkošanai piemērotākais ir bārs Naissa-
ar, viskiju un konjaku var iegādāties bārā Jätkasaari, savukārt kro-
ga atmosfēra, kā arī Somijas un Igaunijas mazo alusdarītavu jau-
nākie produkti Jūs gaida krodziņā Telakka uz kuģa 8. klāja. 

KAFIJA UN TĒJA
Plašākais kafijas un tējas sortiments Jūs gaida  
kafejnīcā Satama, kas atrodas uz kuģa 8. klāja.  
Kafejnīcā var iegādāties arī sviestmaizes,  
uzkodas, siltu ēdienu un superpopulārās  
sviestmaizes ar garnelēm!  
Noteikti nogaršojiet!

Kafejnīcā  
var nopirkt, 
protams, arī  
saldējumu!  





GARDI GAN!
Mūsu kafejnīcā Jūs gaida plašs lielu un mazu, siltu un aukstu ēdie-
nu sortiments. Uz 8. klāja izvietotais kuģa centrālais restorāns 
Buffet Eckerö bufetes galda veidā piedāvā kvalitatīvas brokastis, 
pusdienas un vakariņas, kurās varat baudīt somu virtuves gardā-
kos ēdienus. Šī ir labākā vieta sātīgas maltītes ieturēšanai brau-
ciena laikā - mūsu aukstā un siltā bufetes galda ēdieni sniedz iz-
smalcinātu un lielisku garšas baudījumu, ko piedāvā Baltijas jūras 
un Somijas mežu, lauku un dārzu dabas veltes. Vienmēr svaigi un 
garšīgi sezonas produkti! Cenā ir iekļauti atspirdzinošie dzērieni, 
kafija, tēja, sulas, alus, kā arī sarkanais un baltvīns. Nāciet un ie-
pazīstieties ar cenām un jautājiet par brīvu vietu esamību!

Kā jau bufetes 
galdā pieņemts, 
varat ēst, cik tik 

spējat (un vēl  
mazliet)! 



IEPIRKŠANĀS
Jā, šī patiesi ir labākā izklaide! Uz 6. klāja izvietotajā Eckerö  
Market veikalā Jūs varat iepazīties gan ar jauno, gan ar jau  
pazīstamo zīmolu parfimērijas un kosmētikas izstrādājumiem. 
Tāpat veikalā var iegādāties Somijas zīmolu produkciju, piem.,  
Lumene. Veikala preču klāstā ir arī dažādi saldumi, šokolāde, 
dzērieni, kā arī Igaunijas un Somijas vietējo ražotāju produkcija. 
Uz 8. klāja Jūs gaida mūsu PopUp Shop veikals, kur atradīsiet 
interesantas rotas, aksesuārus u.c. izstrādājumus, kas lieliski 
piemēroti dāvanām un suvenīriem. 

Ja tā labi padomā, 
tad ar dāvanu  

vajadzētu vispirms 
iepriecināt sevi un 
 tikai tad arī māji-

niekus! 



VAĻĒJAIS KLĀJS 
Kuģa augstākais - 9. klājs ir lieliska vieta nelielai pastaigai un  
brīnišķīgu jūras ainavu vērošanai svaigā gaisā! Vasarās uz  
9. klāja darbojas arī bārs. Nāc un ieelpo īstu Baltijas jūras gaisu!

Labākais laiks  
Helsinku vai Tallinas 

panorāmas fotografē-
šanai ir apmēram  
30 minūtes pirms  
piestāšanas ostā!  

 

Laimīgi bērni - 
mierīgi vecāki!  



BĒRNU ROTAĻISTABA   
Bērnu rotaļistaba atrodas uz 8. klāja, bet  
vasarās arī 6. klāja konferenču telpas pārtop 
par bērnu rotaļu zonu. 



CEĻOŠANA AR AUTOMAŠĪNU  
Ja dodaties braucienā ar automašīnu,  
tad ostā jāierodas vismaz 1,5 stundu  
pirms kuģa atiešanas. Sekojiet  
ceļazīmēm un pēc reģistrācijas arī  
satiksmes regulētāju norādēm - gan  
uz sauszemes, gan uzbraucot uz kuģa.  
Lūdzam paturēt prātā, ka brauciena  
laikā uzturēšanās automašīnā vai tās  
apmeklēšana ir aizliegta. 

IZMĒĢINIET VEIKSMI! 
Nē, kazino mums nav, taču uz kuģa 8. klāja, blakus krodziņam  
Telakka un bāram Nosturi ir izvietoti spēļu automāti.  

Atcerieties,  
ka smēķēšana 
 ir kaitīga Jūsu 

veselībai!

Saglabājiet 
vēsu prātu, 

Jums nav jātrau-
cas pa kuģi  

kā Džeimsam  
Bondam! 

SMĒĶĒŠANA
Atcerieties, ka smēķēšana kuģa telpās  
(t.sk. kajītēs un tualetēs) ir aizliegta.  
Smēķēt atļauts vienīgi uz vaļējā klāja,  
tam speciāli paredzētās vietās. 
Tabakas izstrādājumus var iegādāties  
6. klāja informācijas punktā.  



NOKĀPŠANA NO KUĢA
Ierodoties galapunktā, nokāpšana no kuģa ir ļoti vienkārša.  
Izeja atrodas uz 6. klāja - turpat, kur ieeja kuģī. Kuģa komanda 
paziņos par ierašanos galamērķī apmēram 10 minūtes pirms  
piestāšanas ostā. Tam sekos vēl viens paziņojums par durvju  
atvēršanu, pēc kā varēsiet pamest kuģi.

Pasmaidiet 
un dziļi ieelpo-
jiet - Jūs sperat 

kāju uz citas 
valsts zemes!  



Kiitos, 
aitäh, paldies 

Eckerö Line ko-
mandai gan uz 

sauszemes, 
gan jūrā! 

PATEICAMIES!
Paldies, ka izvēlējāties mūsu kuģi, un ceram, 
ka brauciens ar MS Finlandia bija patīkams. 
Gaidīsim Jūs atkal!

Papildinformāciju par MS Finlandia un Eckerö Line 
meklējiet mājas lapā https://www.eckeroline.com/welcomelat


