
Witamy na 
pokładzie!

Pragniemy, aby czuli się Państwo komfortowo na  
pokładzie MS Finlandia, więc zebraliśmy informacje, 

które mogą być przydatne dla Państwa!



ODPRAWA
Stanowiska odprawy wyposażone w logo Eckerö Line znajdą 
Państwo na drugim piętrze Länsiterminaali (Zachodni Terminal)  
w Helsinkach oraz na parterze Terminalu A w Tallinie. W celu 
otrzymania karty pokładowej należy naszemu pracownikowi 
przedstawić swój paszport/dowód osobisty oraz numer  
rezerwacji lub bon. Karta pokładowa zapewnia dostęp do pocze-
kalni przez bramę wejściową na godzinę przed odpływem.  
Poczekalnia w Helsinkach położona jest na tym samym piętrze  
co stanowisko odprawy, a w Tallinie − jedno piętro wyżej.  
Odprawa kończy się 30 minut przed odpływem, więc należy sta-
wić się w terminalu w odpowiednim czasie.

NA POKŁAD!
Gdy zaczyna się wejście na pokład, proszę  
przejść z poczekalni na statek. Wtedy wejdą  
Państwo na szósty pokład. Witamy na pokładzie!

SŁUŻBA INFORMACYJNA
Służba informacyjna na szóstym pokładzie  
statku udostępnia informacje dotyczące statku i miejsc  
docelowych (np. również mapy Tallina i Helsinek). Tam można  
kupić bilet na kabinę, aby cieszyć się prywatnością podczas  
pobytu na pokładzie. W punkcie informacyjnym istnieje  
również możliwość zakupu czasopism, napojów bezalkoholowych 
i wyrobów tytoniowych (ale tytoń szkodzi zdrowiu!).

Odle-
głość między 
terminalem a 

statkiem jest krót-
ka, ale przejście zaj-

muje jednak jakiś 
czas, zatem nie 
spóźnijcie się!    







TOALETY NA POKŁADZIE 
Toalety można znaleźć na siódmym, ósmym i dziewiątym pokła-
dzie, zobaczcie plan statku na każdym pokładzie przy schodach.

Dlaczego ślimaki 
i żółwie są takie 
wolne? Noszą ze 

sobą zbyt wiele rze-
czy! Pozbądźcie się 

ciężaru! 

MIEJSCA SIEDZĄCE NA POKŁADZIE
Można wybrać dowolne miejsce siedzące  
na odpoczynek i relaks. Przypominamy,  
że w sezonie letnim na pokładzie  
zewnętrznym do dyspozycji pasażerów  
są ok. 450 miejsc siedzących! Pakiety  
Eckerö Buffet i Conference & Lounge  
dostępne są za dodatkową opłatą,  
ale zawierają pyszne posiłki, przekąski i napoje.

PRZECHOWALNIA BAGAŻU
Jeśli posiadają Państwo bagaż, który  
nie będzie potrzebny podczas podróży, 
można umieścić go w przechowalni ba-
gażu na szóstym pokładzie lub w szafce 
do przechowywania bagażu na siódmym 
pokładzie.

 
Jeśli ktoś siedzi 

przy stole, gdzie jest 
jeszcze kilka wolnych 

miejsc, zawsze można ich 
grzecznie zapytać, czy 

można do nich dołączyć. 
Może poznają Państwo 

nowego przyjacie-
la!



SALON I SALA KONFERENCYJNA  
KLASY BIZNES
Zaraz obok punktu informacyjnego znajdą Państwo nasz salon 
klasy biznes. Za dodatkową opłatą wynoszącą jedynie 20 euro  
do Państwa dyspozycji są usługi salonu: spokojne miejsce do  
siedzenia, szybki Internet, owoce, słodkie i słone przekąski,  
a także napoje: herbata, kawa, soki, napoje bezalkoholowe,  
piwo i wino. Jeśli już uiściliście opłatę dodatkową,  
możecie swobodnie opuścić salon i tam wrócić.

WiFi i kawa 
za darmo 

brzmią dobrze, 
nieprawdaż?  





Może  
będziecie 

gwiazdą wie-
czoru?    


CZAS NA ŚWIĘTOWANIE!
Na ósmym i dziewiątym pokładzie można posłuchać muzyki na 
żywo w barze Nosturi, jak również w pubie Telakka (pokład 8),  
a w sezonie letnim także na dziewiątym pokładzie w barze  
Laituri. Zapytajcie o program rejsu w punkcie informacyjnym 
statku oraz weźcie udział w naszym programie rozrywki!



Spróbujcie 
wino musujące 
naszego statku, 

aby uczynić podróż 
jeszcze przyjem-

niejszą!  

NAPOJE
Różnymi napojami można cieszyć się w dowolnym barze ósmego 
pokładu, a w sezonie letnim również na pokładzie dziewiątym.
Jeśli preferują Państwo wino musujące, odpowiedni bar to Nais-
saar, whisky i koniak dostępne są w barze Jätkasaari, atmosferę 
pubu i nowe produkty z małych warzelni estońskich i fińskich 
oferuje pub Telakka, nadal na ósmym pokładzie statku!

KAWA I HERBATA
Najlepszy wybór kawy i herbaty jest dostępny  
na ósmym pokładzie w kawiarni Satama.  
W kawiarni można również kupić kanapki,  
przekąski, dania gorące i najbardziej popularny  
posiłek: kanapki z krewetkami! Spróbujcie sami!

I oczywi-
ście w ka-

wiarni tej można 
również kupić 

lody!  




TAK PYSZNE!
Nasza kawiarnia oferuje szeroki wybór dużych i małych gorących 
i zimnych posiłków. Restauracja główna statku, Buffet Eckerö, 
oferuje na pokładzie ósmym na śniadanie, obiad i kolację najlep-
sze smaki kuchni fińskiej w formie bufetu szwedzkiego wysokiej 
jakości. Jest to najlepsze miejsce na ucztę na morzu – dania na-
szego bufetu zimnego i ciepłego są bardzo pyszne i oferują wspa-
niałe smaki z Morza Bałtyckiego, z fińskich lasów, pól i ogrodów, 
zawsze sezonowe, świeże i pyszne! Cena zawiera również napoje 
bezalkoholowe, kawę, herbatę, soki, piwo oraz czerwone i białe 
wino. Przyjdźcie i sprawdźcie dostępność wolnych miejsc i ceny!

Jak zwykle 
w przypadku 

stołu szwedzkie-
go, można jeść tak 
dużo, ile się chce (i 

trochę więcej)! 




ZAKUPY
Tak, jest to najlepsza rozrywka! W Eckerö Market, położonym na 
szóstym pokładzie, można zapoznać się z perfumami i kosme-
tikami zarówno nowych, jak i tradycyjnych marek. W sklepie są 
również dostępne fińskie marki, takie jak Lumene!
Ponadto w sklepie dostępny jest wybór słodyczy, czekoladek, 
rozmaitych napojów i niektóre lokalne smaki z Estonii i Finlandii!
Na ósmym pokładzie serdecznie zapraszamy do odwiedzenia na-
szego sklepu PopUp Shop, którego wybór biżuterii, akcesoriów 
itp. jest idealny jako prezent i na pamiątkę!

 
Jeśli zastano-

wić się nad tym 
dłużej, to właśnie 

Państwo zasługują na 
prezent nawet więcej 

niż pozostali człon-
kowie rodziny!  





POKŁAD ZEWNĘTRZNY 
Najwyższe piętro statku, dziewiąty pokład, to wspaniałe miejsce 
na spacer oraz na podziwianie najpiękniejszych widoków na mo-
rze w świeżym powietrzu! W sezonie letnim na dziewiątym po-
kładzie jest również otwarty bar! Przyjdźcie i wdychajcie praw-
dziwe powietrze Morza Bałtyckiego!

Najlepszy  
czas do robienia 

zdjęć z Tallina lub  
Helsinek to około 30 
minut przed godziną  

przyjazdu! 

Szczęśliwe 
dzieci wywiera-
ją uspokajający 

wpływ na  
rodziców 

OBSZAR ZABAW DLA DZIECI 
W kawiarni na ósmym pokładzie znajdą Państwo 
pokój zabaw dla dzieci, a latem nasze udogod-
nienia konferencyjne na szóstym pokładzie też 
zmieniają się w obszar zabaw dla dzieci!



PODRÓŻOWANIE POJAZDEM 
Jeśli podróżują Państwo samochodem, należy przybyć do portu co 
najmniej 1,5 godziny przed odpływem, przestrzegać znaków ruchu 
drogowego oraz po zameldowaniu się również instrukcji organiza-
tora ruchu drogowego zarówno na lądzie, jak i na statku. Prosimy 
pamiętać, że podczas rejsu zabrania się przebywania w pojeździe 
lub jego zwiedzania.

SPRÓBUJCIE SZCZĘŚCIA!
Nie mamy kasyna, lecz posiadamy ładne automaty do gier na 
ósmym pokładzie, obok pubu Telakka i baru Nosturi.

Należy  
pamiętać, że pa-

lenie szkodzi 
zdrowiu!

PALENIE PAPIEROSÓW
Proszę pamiętać, że na pokładzie naszego 
statku (w tym w kabinach i toaletach)  
obowiązuje zakaz palenia papierosów.  
Palenie jest dozwolone wyłącznie w plene-
rze, na pokładzie zewnętrznym, w specjalnie 
do tego przeznaczonych miejscach.Wyroby 
tytoniowe można kupić w punkcie informa-
cyjnym położonym na szóstym pokładzie.



ZEJŚCIE NA LĄD
Wyjście ze statku w miejscu przeznaczenia jest proste. Odbywa 
się na szóstym pokładzie w tym samym miejscu, w którym we-
szliście na pokład. Załoga statku informuje Państwo o godzinie 
przyjazdu do miejsca przeznaczenia na około 10 minut wcześniej. 
Kolejne ogłoszenie zostanie dokonane, gdy drzwi są otwarte i 
mogą Państwo opuścić statek.

Uśmie-
chajcie się i 

weźcie głęboki 
oddech – jeste-
ście teraz w in-

nym kraju!  


Kiitos, 
podzięko-

wania od załogi 
Eckerö Line za-

równo na lądzie, 
jak i na mo-

rzu 

PODZIĘKOWANIA
Dziękujęmy Państwu za podróżowanie z nami 
i mamy nadzieję, że będziecie cieszyć się z 
podróży na pokładzie MS Finlandia. Zawsze 
czekamy na Was!

Więcej informacji o MS Finlandia i Eckerö Line znajdą 
Państwo pod adresem 
https://www.eckeroline.com/welcome-poland


