
Velkommen 
om bord!

Vi vil at du skal føle deg vel om bord på MS Finlandia, 
så har vi samlet en del informasjon som vi tror kan  

være nyttig for deg!



INNSJEKKINGSSKRANKER
Du finner skrankene merket med Eckerö Line-logo på Helsinki  
Länsiterminali T2(eller Vestre havn) i første etasje, og i Tallinn  
på A-terminalen i første etasje. Vis pass/ID-kort og oppgi booking-
nummer eller vis bestillings-kupong til vår innsjekkingsrepresen-
tant for å få ombordstigningskort. Med ombordstigningskort kan  
du gå inn i venteområdet gjennom ombordstigningsgaten én time 
før avgang. Venteområdet i Helsinki ligger i samme etasje som  
innsjekkingen, i Tallinn er det én etasje opp. Innsjekkingen  
stenger 30 minutter før avgang, så sørg for at du  
er på terminalen i god tid.

TIL BÅTEN!
Når ombordstigningen begynner, må du  
forflytte deg fra venteområdet til båten.  
Du går om bord til dekk 6. Velkommen om bord!

INFORMASJONSSKRANKE
II informasjonsskranken på dekk 6 kan du få informasjon om  
båten og våre destinasjoner (for eksempel bykart over Tallinn  
og Helsinki). Her kan du også betale for lugar, for å ha et eget  
privat sted om bord. Informasjonsskranken selger også ukeblader 
og brus, og tobakksvarer (Husk at tobakk er helseskadelig!). 

Gangavstanden 
fra terminalen til 

båten er kort, men 
det tar likevel litt 

tid, så ikke vær 
sent ute! 





TOALETTER OMBORD  
Du finner toaletter på dekk 7, 8, 9, kart over båten finner  
du i hver etasje, ved siden av trappen.

 
Hvorfor er sne-

gler og skilpadder 
så trege? – De bærer  
for mye på ryggen! 

Bli kvitt byrden!   


SITTEPLASSER OM BORD
Du kan sitte ned og slappe av på hvilke 
som helst gratis sitteplasser. Vær opp-
merksom på at det om sommeren også  
er ca 450 sitteplasser oppe, på ytre dekk! 
Eckerö Buffet og Conference & Lounge 
koster penger, men vil servere deg deilig 
mat eller snacks og drikke.  

BAGASJE
Hvis du har med bagasje du ikke trenger 
under reisen, kan du lagre den i bagasje-
rommet på dekk 6, eller i bagasjeskap  
på dekk 6 og 7. 

Hvis du ser et 
bord hvor det sitter 
noen, men hvor det 

fortsatt er ledige stoler, 
kan du høflig spørre om 

du kan sitte der, du 
også – kanskje du får 

nye venner!



BUSINESS  LOUNGE
Ved siden av informasjonsskranken finner du vår Business Lounge. 
For en avgift på bare 20 € kan du nyte godt av Loungens tjenester: 
rolige sittegrupper med rask WIFI, frukt, søte og salte snacks samt 
drikke: te, kaffe, juice, brus, øl og vin. Når du har betalt avgiften, 
kan du komme og gå i salongen som du vil under reisen. 

WIFI og  
gratis kaffe 

høres bra ut, 
ikke sant?   





Kanskje du 
er dagens 
stjerne?    


SHOWTIME!
På dekk 8 og 9 kan du høre levende musikk  
i Bar Nosturi, på dekk 8 også i Pub Telakka,  
og om sommeren også på dekk 9 i Bar Laituri. 
Sjekk cruisesprogrammet i informasjonsskranken og bli med!



 
Prøv bå-

tens musse-
rende vin, for  
å gjøre reisen 

enda mer 
festlig;) 

DRIKKE 
Du kan kose deg med en drink i en av barene våre på dekk 8,  
om sommeren også på dekk 9. For champagne, gå til Bar Naissaar; 
foretrekker du whisky eller cognac, stikk innom Bar Jatkasaari; for 
pubstemning og nye produkter fra finske og estiske småbryggerier, 
besøk Pub Telakka. Alle stedene er på dekk 8!

KAFFE OG TE 
Det beste utvalget av kaffe og te finner du i  
båtens Cafeteria Satama på dekk 8. Kafeteriaen  
serverer også smørbrød, snacks, varme måltider  
og vårt mest populære måltid – rekesmørbrød! 
Prøv selv!

Selvfølgelig 
selger kafete-
riaen iskrem, 

også!  




DET SMAKER SÅ GODT 
Kafeteriaen vår serverer et bredt utvalg av kalde og varme  
måltider, små og store. Båtens største restaurant , Buffet Eckerö, 
tilbyr utsøkt finsk mat i en førsteklasses buffetrestaurant på dekk 
8, til frokost, lunsj og middag.Dette er et perfekt sted å ha et  
festmåltid til sjøs – våre kalde og varme buffeter er overdådige,  
og tilbyr deilig mat fra Østersjøen, finske skoger, åkrer og hager,  
alt er ferskt og velsmakende! Prisen inkluderer også brus, kaffe,  
te, juice, øl, rødvin og hvitvin. Kom og sjekk tilgjengelighet og priser!

Og, slik det 
alltid er med 
buffet – spis  

så mye du orker 
(og litt til)! 





SHOPPING 
 Ja, det er den beste underholdningen! Sjekk  
de nye og tradisjonelle internasjonale merkevarene  
innen parfyme og kosmetikk på Eckerö Market på dekk 6, her kan 
du også kjøpe finske merker som Lumene! Og selvfølgelig finner du 
et omfattende utvalg av godteri, sjokolade, ulike typer drikkevarer 
og noen lokale godbiter fra Estland på markedet vårt! På dekk 8 
kan du stikke innom butikken PopUp, her finner du forskjellige 
smykker, tilbehør og annet, perfekte gaver og suvenirer!

 
Kanskje du 

fortjener en li-
ten gave selv, 

kanskje mer enn 
de der hjem-

me! 



UTENDØRS 
Båtens øvre dekk, dekk 9, er et fantastisk  
sted å gå en liten tur, eller for å nyte den  
fantastiske utsikten over havet!I sommermånedene  
er det barservering på dekk 9! Kom og pust inn den  
deilige Østersjøluften!

Hvis du har  
lyst til å ta bilder 

av Helsingfors eller 
Tallinn, er den beste 
tiden ca 30 minutter 

før ankomst til  
havnen! 

Fornøyde  
barn gir forel-

dre mulighet til  
å slappe av   



LEKEOMRÅDE 
I kafeteriaen på dekk 8 finner du lekeområde 
for barn, i sommersesongen er konferanse-
rommene på dekk 6 også gjort om til  
lekeområder for barn!



REISE MED KJØRETØY  
Når du reiser med bil, kom til havnen  
minst 1,5 timer før avgang. Følg  
først trafikkskiltene, og etter inn- 
sjekking også anvisningene til  
trafikkvaktene både på land og  
ombord i båten. Vær oppmerksom  
på at du ikke kan oppholde deg  
i bilen eller besøke kjøretøyet  
under reisen.

PRØV LYKKEN  
Nei, vi har ikke casino ombord. Men vi har noen flotte  
spilleautomater på dekk 8, ved siden av Pub Telakka  
og Bar Nosturi.  

Men husk  
at røyking er 

helseskadelig!

Take it 
slow, you 

dont have to 
drive through 

the ship like Ja-
mes Bond!  



RØYKING
Vær oppmerksom på at båten (inkludert  
lugarer og toaletter) er et røykfritt område. 
Røyking er kun tillatt utendørs på avmerkede 
områder. Tobakksvarer kan kjøpes i  
informasjonsskranken på dekk 6.



ILANDSTIGNING 
Det er enkelt å forlate skipet ved ankomst.  
Det gjør du fra samme sted på dekk 6 som du kom ombord. 
Våre ansatte vil alltid informere deg ca 10 minutter før vi  
ankommer reisemålet. En ny kunngjøring blir gjort når dørene 
åpnes og du kan forlate båten.

Smil og  
trekk pusten – 

du er i et annet 
land nå!  


Kiitos, aitä-
hh! Fra Eckerö 

Line-teamet på 
land og ombord 



TAKK 
Takk for at du reiser med oss, vi ønsker deg 
en god reise ombord på MS Finlandia. Vel-
kommen tilbake!

Du finner mer informasjon om  
MS Finlandia og Eckerö Line på  
www.eckeroline.com/welcome-norway


