
Vitajte  
na palube!

Našou snahou je, aby ste sa na palube MS Finlandia 
dobre cítili, preto sme  zhromaždili niektoré ďalšie,  

pre vás užitočné informácie.



REGISTRAČNÉ PULTY 
Pulty s logom Eckerö Line nájdete na prízemí v prístave Helsinki 
Länsiterminali T2 (t. j. Západný prístav T2), a v termináli Tallin A.
Pri registrácii sa prezentujte nášmu pracovníkovi pasom/preuka-
zom totožnosti, číslom rezervácie alebo voucherom a dostanete 
palubnú kartu. S palubnou kartou potom môžete hodinu pred  
odchodom cez nástupnú bránu vstúpiť do čakárne. V Helsinkách 
je čakáreň na tom istom poschodí ako registrácia, v Talline je  
o poschodie vyššie. Nakoľko registrácia končí 30 minút pred  
odchodom, je dobré byť na termináli včas.  

NÁSTUP NA LOĎ!
Otvorením nástupu, prejdite z čakárne  
na loď. Treba prejsť na 6. palubu.  
Vitajte na palube!

INFORMAČNÝ PULT
Pri informačnom pulte na 6. palube získate 
informácie o našej lodi a našich destináciách 
(napr. mapy miest Tallin a Helsinki).  
Tu si možno zakúpiť tiež kajutu a zabezpečiť  
si tak na palube súkromie. Informačný pult zároveň ponúka  
niektoré časopisy, nealkoholické nápoje a tabakové výrobky  
(tabak však škodí vášmu zdraviu!). 

Z terminálu  
k lodi nie je ďaleko, 
avšak chvíľu to trvá, 

takže treba pridať 
do kroku! 





TOALETY NA PALUBE
Toalety sa nachádzajú na 7., 8. a 9. palube. Dispozičný  
plán lode je na každom poschodí vedľa schodiska.

Ak sú pri stole 
voľné miesta,  

môžete si zdvorilo 
prisadnúť a možno 

získať nového  
priateľa! 

BATOŽINA
Ak máte batožinu, ktorú počas cesty  
nebudete potrebovať, môžete si ju uložiť  
do úschovne na 6. palube alebo do 
uzamykacích skriniek na 6. a 7. palube.

SEDENIE NA PALUBE
Na posedenie a odpočinok je na výber 
ľubovoľné voľné miesto. Dovoľujeme si 
pripomenúť, že v lete je k dispozícii aj  
cca 450 miest hore na vonkajšej palube!  
Bufet Eckerö, konferenčné priestory a 
salón je za príplatok, avšak na druhej 
strane za to na vás čaká skvelé jedlo,  
občerstvenie a nápoje. 

Prečo sú 
slimáky a  

korytnačky také  
pomalé? - Nosia 
toho na pleciach  

príliš veľa! Zbavte 
sa svojho bre-

mena!



SALÓN BUSINESS
Vedľa Informačného pultu sa nachádza náš salón Business.  
Len za 20 € môžete využiť jeho služby: pokojné posedenie  
s rýchlym WiFi, ovocie, sladké a slané občerstvenie, ako aj 
nápoje: čaj, kávu, džúsy, nealkoholické nápoje, pivo a víno.  
Po úhrade poplatku môžete počas cesty zo salóna voľne 
vychádzať i vstupovať. 

WIFI a káva 
zadarmo 

neznie zle,  
čo poviete?   





Možno ste 
hviezdou dňa 

dnes Vy?    


PRICHÁDZA SHOWTIME!
Na 8. a 9. palube si môžete vychutnať živú hudbu v bare Nosturi 
a na 8. palube aj v pube Telakka, a v lete aj na 9. palube v bare 
Laituri. Informujte sa o výletnom programe pri Informačnom  
pulte a pridajte sa!



Vyskúšajte 
naše šumivé 

víno, aby bola  
vaša cesta ešte  
slávnostnejšia!  



NÁPOJE
V každom z našich viacerých barov na 8. a v lete aj na  
9. palube si môžete pochutnať na rôznych nápojoch. Za šampan-
ským sa vydajte do baru Naissaar, za whisky a koňakom do baru 
Jätkasaari, za atmosférou pubu a novými výrobkami malých 
fínskych a estónskych pivovarov do pubu Telakka.  
Všetky nájdete na 8. palube!

KÁVA A ČAJ
Najlepší výber kávy a čaju nájdete v lodnej  
kaviarni Satama na 8. palube. V kaviarni sa 
podávajú aj sendviče, snacky, teplé jedlá a náš 
najobľúbenejší snack - krevetový sendvič!  
Ochutnajte! 

A samoz- 
rejme, v kavi-

arni ponúkame  
aj zmrzlinu! dy!  





CHUTÍ SKVELO
V kaviarni servírujeme široký výber teplých, studených, malých  
i veľkých jedál. Hlavná reštaurácia lode bufet Eckerö na 8. palube 
ponúka na raňajky, obed i večeru paletu najlepších fínskych  
chutí vo vysokej kvalite. 
Je ideálnym miestom na skutočnú hostinu na mori – studený  
a teplý bufet je skvostný a ponúka vynikajúce chute Baltského 
mora, fínskych lesov, polí a záhrad vždy čerstvé a chutné! 
Cena zahŕňa nealkoholické nápoje, kávu, čaj, džúsy, pivo, červené 
a biele víno. Príďte a presvedčte sa o dostupnosti a cene! 

A tak ako 
obyčajne pri  
bufetovom  

občerstvení – jedzte, 
koľko vládzete 
(prípadne i tro-

chu viac)! 



NÁKUP
Áno, toto je najlepšia zábava! Navštívte našu predajni  
Eckerö Market na 6. palube. Tu na vás čakajú nové i tradičné  
medzinárodné značkové parfumy a kozmetika spolu s  
fínskou značkou Lumene! 
A samozrejme tu nájdete aj široký výber sladkostí, čokolád,  
rôznych nápojov a miestnych chutí z Estónska! 
Na 8. palube sa na vašu návštevu teší naša predajňa PopUp  
plná šperkov, rôznych módnych doplnkov, atď. vynikajúco sa  
hodiacich na darčeky a suveníry!

Nemáte  
pri pohľade na ne 

neskromný pocit, že 
si v tomto okamihu 
zaslúžite darček vy 

viac ako vaši 
doma? 



EXTERIÉR TRAJEKTU
Horná paluba lode, 9. paluba, je skvelé miesto  
na kratšiu prechádzku s najkrajším výhľadom na more! 
V lete je na 9. palube otvorený aj bar! Príďte a nadýchajte  
sa pravého vzduchu Baltického mora! 

Ak chcete mať  
fotografie Helsínk 

alebo Tallinu,  
najlepšia príležitosť  
je asi 30 minút pred  

zakotvením lode  
v prístave! 

So  
šťastnými  
deťmi si aj  

rodičia  
oddýchnu

 

DETSKÉ KÚTIKY
V našej kaviarni na 8. palube sa nachádza 
detský kútik a v lete sa aj naše konferenčné 
priestory na 6. palube zmenia na detské 
ihrisko!



FAJČENIE
Majte na pamäti, že naša loď (vrátane kajút  
a toaliet) je nefajčiarska zóna. Fajčenie je  
povolené len na voľnom priestranstve/vonku 
na určených miestach. Tabakové výrobky  
si môžete kúpiť na Informačnom pulte  
na 6. palube.

Posúvajte sa 
pomaly, netreba 
na lodi jazdiť ako 

James Bond! 

CESTA AUTOM
Ak cestujete autom, v prístave treba byť  
najmenej 1,5 hodiny pred odchodom. Riaďte 
sa dopravnými značkami a po registrácii aj 
pokynmi regulátorov dopravy na zemi i na 
lodi. Pamätajte, že počas plavby nemôžete 
zostať ani chodiť do auta.

Myslite však  
na to, že fajčenie 

vám škodí!

SKÚSTE SVOJE ŠŤASTIE
Nie, na palube nemáme kasíno, ale niekoľko pekných hracích 
automatov na 8. palube vedľa pubu Telakka a baru Nosturi.  



VYLODENIE
Opustenie lode v mieste určenia je hračka. Východ  
je na tom istom mieste na 6. palube ako pri naloďovaní.  
Naši pracovníci vás budú vždy 10 minút vopred informovať 
o príchode do cieľa. Ďalšie oznámenie sa ozve v okamihu
otvorenia dverí a môžete opustiť loď.

Usmejte  
a nadýchnite  
sa - teraz ste  
v inej krajine!



Kiitos,  
aitähh! Váš 

tím Eckerö Line 
na zemi i  
na palube

 

ĎAKUJEME
Veľmi pekne ďakujeme, že ste si vybrali 
cestu s nami, a dúfame, že vám bude na 
palube MS Finlandia príjemne.  
Vždy budete vítaní!

Ďalšie informácie o MS Finlandia a 
Eckerö Line nájdete na 
www.eckeroline.com/welcome-
slovakkia


