
Bem-vindo  
a bordo! 

Queremos que se sinta bem a bordo do MS Finlandia,  
por isso reunimos algumas informações que  

acreditamos serem úteis para si! 



BALCÕES DE CHECK-IN 
Os balcões com o logótipo da Eckerö Line encontram-se em Helsinki 
Länsiterminali T2 (ou Porto Ocidental T2), no rés-do-chão e no  
Terminal Talin A, no rés-do-chão. Por favor, apresente o seu passa-
porte/bilhete de identidade e o número da reserva ou o voucher 
aquando do check-in e receberá o cartão de embarque. Com o  
cartão de embarque, pode entrar na área de espera pela porta  
de embarque uma hora antes da partida. A área de espera em  
Helsínquia fica no mesmo andar que o check-in, em Tallinn é um 
andar acima. O check-in fecha 30 minutos antes da partida para  
garantir que esteja no terminal atempadamente. 

PARA O FERRY! 
Quando o embarque para o ferry estiver a começar, por favor,  
dirija-se da área de espera para o ferry. Entrará no convés 6.  

BALCÃO DE INFORMAÇÕES
O balcão de informações no convés 6 fornece informações sobre 
nosso ferry e os nossos destinos (por exemplo, mapas da cidade de 
Tallinn e de Helsínquia). Pode também comprar uma cabine aqui 
para ter seu próprio espaço privado a bordo. O balcão de informa-
ções também vende algumas revistas e refrigerantes, bem como 
produtos de tabaco (mas o tabaco é mau para sua saúde!).  
Sim, eles têm também alguns doces à venda.





WC A BORDO 
Pode encontrar WC no convés 7, 8, 9, ver plano do ferry disponível 
em todos os andares perto das escadas.

 
Por que  

razão são lentos 
os caracóis e as 

tartarugas? − Carre-
gam muito às cos-

tas! Livre-se da  
bagagem!  



ACOMODE-SE A BORDO 
Pode escolher qualquer lugar livre para  
se sentar e relaxar. Por favor, lembre-se,  
que durante o verão, há também cerca  
de 450 lugares no andar de cima, no  
nosso convés exterior! O Buffet Eckerö  
e o Conference & Lounge exigem uma  
taxa extra, mas servirão comida  
deliciosa ou lanches e bebidas. 

BAGAGEM 
Se tiver alguma bagagem que não precisa 
durante a sua viagem, pode guardá-la na 
nossa sala de bagagens ou no convés 6 ou 
nos cacifos de bagagem no convés 6 e 7. 

 
Se houver 

uma mesa com  
alguém sentado, mas 

ainda com alguns lugares 
livres − pode sempre edu-
cadamente perguntar se 

pode sentar-se também −  
talvez você encontre  

um novo amigo!  




LOUNGE PARA CLASSE EXECUTIVA
Ao lado do nosso balcão de informações, encontra o nosso Lounge 
para classe executiva. Por uma taxa de apenas 20 €, pode usar  
os serviços do Lounge: área de estar tranquila com WIFI rápido,  
frutas, lanches doces e salgados, além das bebidas: chá, café,  
sumos, refrigerantes, cerveja e vinho. Depois de ter pago a taxa, 
você pode entrar e sair livremente da sala durante a viagem.  

WIFI e café 
grátis soam 
bem, certo?  





Talvez  
seja a estrela 

hoje?   


TEMPO DE FESTA!
No convés 8 e 9, pode desfrutar da música ao vivo  
no Bar Nosturi, também no convés 8 no Pub Telakka e no  
horário de verão, no convés 9, no Bar Laituri.  Por favor, confira,  
no Balcão de Informações, o programa de cruzeiro e participe!



Experi-
mente o es-
pumante do 

nosso ferry para 
tornar a viagem 

ainda mais 
festiva  

BEBIDAS
Você pode desfrutar de uma bebida em qualquer um dos nossos 
vários bares no convés 8 e, durante o verão, também no convés 9.
Para champanhe no Bar Naissaar, para uísque e conhaque no  
Bar Jätkasaari, para uma sensação de pub, e para experimentar  
os novos produtos das pequenas cervejarias finlandesas e  
estonianas, vá ao Pub Telakka, tudo no deck 8!

CAFÉ E CHÁ
A melhor escolha de café e chá pode ser encontrada no Café  
Satama do ferry no convés 8. O Café também serve sandes,  
lanches, refeições quentes e a refeição mais popular –  
sandes de camarão! Experimente você mesmo!



SABE TÃO BEM!
O nosso Café serve uma grande variedade de refeições quentes e 
frias, grandes e pequenas. O restaurante principal do ferry, o Buffet 
Eckerö, oferece os melhores sabores finlandeses num restaurante 
buffet de alta qualidade, no convés 8, para o pequeno almoço, al-
moço e jantar. Este é o local ideal para uma verdadeira festa no mar 
– o nosso buffet frio e quente é sumptuoso e oferece ótimos sabo-
res do Mar Báltico, das florestas finlandesas, dos campos e jardins, 
sempre frescos e saborosos! O preço também inclui refrigerantes, 
café, chá, sumos, cerveja e vinho tinto e branco. Venha e confira a 
disponibilidade e os preços!

 
E, como 
sempre, 

 com buffet -  
tudo o que pode  

comer (e mais  
alguma coisa)! 

 



COMPRAS 
Sim, esse é o melhor entretenimento! Confira as novas e tradicio-
nais fragrâncias e cosméticos internacionais da marca no nosso 
Mercado Eckerö no convés 6, e também as marcas finlandesas 
como Lumene podem ser lá encontradas! E, claro, uma extensa es-
colha de doces, chocolates, diferentes tipos de bebidas e alguns sa-
bores locais da Estónia podem ser encontrados no nosso Mercado!
No convés 8, venha conhecer a nossa loja PopUp, onde diferentes 
joias, acessórios, etc. fazem presentes e lembranças perfeitos!

Pense  
nisso - merece 

o presente  
ainda mais do 
que aqueles 
em casa! 



AO AR LIVRE 
O convés superior do ferry, o convés 9, é um lugar maravilhoso para 
fazer uma pequena caminhada e ver as mais maravilhosas vistas 
para o mar! Durante o horário de verão, o bar está também aberto 
no convés 9! Venha e respire o verdadeiro ar do mar Báltico!

 
Se você  

quiser tirar foto-
grafias de Helsín-

quia ou Talin,  
o melhor horário seria 
cerca de 30 minutos 

antes de chegar  
ao porto! 

Crianças  
felizes fazem  

os pais  
tranquilos   



PARQUE INFANTIL 
No nosso café no convés 8, pode encontrar o 
parque infantil para as crianças, durante o verão, 
também as nossas salas de conferências no  
convés 6 se transformam numa área de recreio 
infantil!



VIAJAR COM O AUTOMÓVEL 
Quando viajar de automóvel, esteja  
no porto pelo menos uma hora e  
meia antes da partida, siga primeiro  
os sinais de trânsito e após o  
check-in também a orientação dos  
reguladores de trânsito tanto em  
terra quanto no ferry. Por favor,  
lembre-se de que não pode ficar no  
carro ou visitar o automóvel durante a viagem.

TENTA A TUA SORTE 
Não, não temos casino a bordo, mas  
certamente temos algumas máquinas  
caça-níqueis (slot machines) no convés 8 ao lado do  
Pub Telakka e do Bar Nosturi. 

 
Vá devagar, 
não tem que 

conduzir o navio 
como James 

Bond!   


FUMAR
Por favor, não se esqueça que o nosso ferry (incluindo cabines  
e WC) é uma área para não fumadores. Só é permitido fumar ao  
ar livre/no exterior em áreas designadas. Os produtos de tabaco 
podem ser comprados no Balcão de Informações no convés 6.



DESEMBARQUE
Deixar o ferry no destino é fácil. É no mesmo lugar, na plataforma 
6, onde entrou a bordo. A nossa equipa informará 10 minutos  
antes de chegarmos ao destino. Outro anúncio é feito quando  
as portas são abertas e pode deixar o ferry.

Sorria e  
respire –  

está noutro 
país agora!! 



Kiitos,  
aitähh!  

Da equipa da 
Eckerö em terra 

e a bordo  


OBRIGADO
Agradecemos por viajar connosco e espera-
mos que aproveite a viagem a bordo do MS 
Finlandia. É sempre bem-vindo outra vez!

Pode obter informações adicionais sobre a 
MS Finlandia e a Eckerö em   
https://www.eckeroline.com/welcome-portugal


