
Chceme, abyste se na palubě trajektu MS Finlandia  
cítili dobře, a proto jsme shromáždili některé  

informace, které by pro vás mohly být užitečné!

Vítejte  
na palube!



ODBAVOVACÍ PŘEPÁŽKY 
Přepážky s logem společnosti Eckerö Line naleznete v Helsinkách 
v přístavu Länsiterminali T2 (nebo v západním přístavu Western 
Harbour T2) v přízemí a v Tallinnu v přístavu Terminal A rovněž  
v přízemí. Osobě provádějící odbavení předložte prosím pas / ob-
čanský průkaz a číslo rezervace nebo poukaz a následně obdržíte 
palubní lístek. S palubním lístkem můžete hodinu před vyplutím 
projít přes vstupní bránu do čekárny. Čekárna se v Helsinkách  
nachází ve stejném podlaží jako odbavovací prostor. V Tallinnu je 
o patro výš. Odbavování je ukončeno 30 minut před vyplutím, 
takže se dostavte na terminál v dostatečném časovém předstihu.

VZHŮRU NA LOĎ!
Jakmile bude zahájen nástup na loď, přesuňte se prosím  
z čekárny do lodi. Vstoupíte na palubu 6. Vítejte na palubě!

INFORMAČNÍ PULT
Informační pult na palubě 6 vám poskytne informace o naší lodi  
a našich cílových městech (k dispozici jsou například městské 
mapy Tallinnu a Helsinek). Rovněž si zde můžete zakoupit kajutu, 
abyste měli na palubě vlastní soukromý prostor. Na informačním 
pultu jsou k dostání také některé časopisy a nealkoholické nápoje 
a rovněž tabákové výrobky (ale nezapomeňte, že tabák škodí  
vašemu zdraví!). 





TOALETY NA PALUBĚ
Toalety najdete na palubách 7, 8, 9 – viz plán lodi dostupný  
na každém podlaží vedle schodiště.

Proč jsou  
želvy a šneci  
tak pomalí? –  

Nesou toho hodně na 
zádech! Zbavte se 
svého břemene!

 

MÍSTA NA PALUBĚ
Můžete se posadit na jakékoli volné 
místo a relaxovat. Nezapomeňte, že  
v letním období je nahoře na naší ven-
kovní palubě k dispozici dalších asi 450 
míst! Prostory Eckerö Buffet a Confe-
rence & Lounge jsou zpoplatněny, ale 
za to vám nabídnou vynikající pokrmy 
nebo občerstvení a nápoje. 

ZAVAZADLA
Pokud máte nějaká zavazadla, která  
během plavby nebudete potřebovat,  
můžete je uložit buď v naší úschovně  
zavazadel na palubě 6, nebo ve skříň-
kách pro zavazadla na palubách 6 a 7. 

Pokud u stolu někdo 
sedí, ale stále jsou zde 
volná místa, můžete se 

vždy zdvořile zeptat, zda 
si můžete přisednout – 
možná najdete nového 

přítele!



SALÓNEK BUSINESS LOUNGE
Vedle našeho informačního pultu naleznete  
náš salónek Business Lounge. Za poplatek ve výši pouhých 20 
EUR můžete využívat služby salónku: klidné posezení s rychlým 
Wi-Fi připojením, ovoce, sladké a slané občerstvení a nápoje: čaj, 
káva, džusy, nealkoholické nápoje, pivo a víno. Jakmile uhradíte 
poplatek, můžete během plavby kdykoli opustit salónek a vrátit 
se zpět. 

Wi-Fi  
a káva  

zdarma – to zní  
dobře, ne? 

 



Možná se 
dnes budete 

cítit jako  
hvězda?    


ČAS NA ZÁBAVU!
Na palubách 8 a 9 si můžete vychutnat živou  
hudbu v baru Nosturi, na palubě 8 také v hospůdce  
Telakka a v letním období na palubě 9 v baru Laituri.  
Na informačním pultu si zjistěte program plavby a připojte se!



Vyzkoušejte 
naše šumivé 

víno a vychutnejte 
si ještě větší  

zážitek z plavby. 
  

NÁPOJE
Nápoje si můžete vychutnat v jakémkoli z našich barů na palubě 
8 a v letním období také na palubě 9. Chcete-li si dopřát šampaň-
ské, vydejte se do baru Naissaar. Whisky a koňak si můžete  
vychutnat v baru Jätkasaari. A pokud si chcete užít hospodskou 
atmosféru a vyzkoušet nové produkty finských a estonských  
malých pivovarů, navštivte hospůdku Telakka. Vše je na palubě 8!

KÁVA A ČAJ
Nejlepší výběr káv a čajů naleznete v lodní  
kavárně Satama na palubě 8. V kavárně se  
podávají i sendviče, občerstvení, teplá jídla  
a nejoblíbenější pokrm – krevetový sendvič!  
Vyzkoušejte jej sami! 

A káva je  
samozřejmě 
nabízena i se 

zmrzlinou!




LAHODNÉ CHUTĚ
Naše kavárna nabízí široký výběr studených a teplých jídel  
různých velikostí. Hlavní restaurace na lodi s názvem Buffet  
Eckerö přináší nejlepší finské chutě ve vysoce kvalitní bufetové 
restauraci na palubě 8, ve které si můžete dopřát snídani, oběd  
i večeři. Je ideálním místem pro skutečnou hostinu na moři – náš 
studený a teplý bufet je úžasný a nabízí vždy čerstvé a delikátní 
pokrmy plné skvělých chutí z Baltského moře, finských lesů, polí 
a zahrad! Cena zahrnuje také nealkoholické nápoje, kávu, čaj, 
džusy, pivo a červené a bílé víno. Přijďte se podívat a zjistit  
informace o dostupnosti a cenách! 

A jako  
u každého  

bufetu toho  
můžete sníst,  
kolik je libo!  





NAKUPOVÁNÍ
Ano, to je ta nejlepší zábava! Prohlédněte si nové i tradiční  
mezinárodní značkové parfémy a kosmetické přípravky v našem 
obchodě Eckerö Market na palubě 6. Naleznete zde také finské 
značky jako například Lumene! A samozřejmě v obchodě nechybí 
ani široký výběr sladkostí, čokolád, různých druhů nápojů  
a některých místních pochutin z Estonska! Na palubě 8 můžete 
navštívit náš obchod PopUp nabízející různé šperky, doplňky atd., 
které mohou sloužit jako perfektní dárky a suvenýry!

Zamyslete se –  
vy si přece  

zasloužíte dárek  
víc než kdokoli  

doma!  



VENKOVNÍ PALUBA
Paluba 9, horní paluba lodi, je nádherným místem pro malou  
procházku a vychutnání si nejkrásnějších výhledů na moře! 
Během letního období je na palubě 9 otevřen i bar! Přijďte  
a nadechněte se pravého vzduchu Baltského moře! 

Chcete-li pořídit 
snímky Helsinek 

nebo Tallinnu, nejlepší 
doba je asi 30 minut 

před příjezdem do pří-
stavu! 

 

Šťastné děti = 
šťastní rodiče

 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V kavárně na palubě 8 se nachází dětský 
koutek. A v letním období se i naše  
konferenční místnosti na palubě 6 změní  
na dětské hřiště!



KOUŘENÍ
Mějte prosím na paměti, že naše loď (včetně  
kajut a toalet) je nekuřácká. Kouření je povoleno 
pouze ve vyhrazených oblastech na otevřeném 
prostranství / ve venkovních prostorách. 
Tabákové výrobky si můžete zakoupit na  
informačním pultu na palubě 6.

ZKUSTE SVÉ ŠTĚSTÍ
Ne, nemáme na palubě kasino, ale určitě jsou k dispozici hezké 
hrací automaty na palubě 8 vedle hospůdky Telakka a baru 
Nosturi. 

Zpomalte, 
nemusíte jezdit 

po lodi jako  
James Bond! 

Ale neza- 
pomeňte, že 

kouření škodí  
vašemu zdraví! 

 

CESTOVÁNÍ S VOZEM
Při cestování s automobilem buďte v přístavu 
nejméně 1,5 hodiny před vyplutím. Nejdříve 
sledujte dopravní značení a po odbavení  
dodržujte také pokyny od osob řídících  
dopravu jak na pevnině, tak i na lodi.  
Nezapomeňte, že během plavby nesmíte  
zůstat v automobilu a ani jej nemůžete  
navštívit. 



VYLODĚNÍ
Opuštění lodi v cílovém městě je snadné.  
Pro odchod z lodi slouží stejné místo na palubě 6, z něhož jste 
přišli na loď. Naši zaměstnanci vás budou vždy informovat asi 
10 minut před příjezdem do cílového města. Další oznámení  
obdržíte, jakmile se otevřou dveře a můžete opustit loď. 

Usmějte 
se  

a nadechněte 
se – nyní jste 
v jiné zemi!



Kiitos, 
aitähh!  

Od týmu společ-
nosti Eckerö Line 

na pevnině  
i na palubě!

 

DĚKUJEME VÁM
Děkujeme vám, že jste s námi cestovali,  
a doufáme, že jste si plavbu na palubě lodi 
MS Finlandia užili. Vždy vás rádi opět  
přivítáme! 

Další informace o lodi MS Finlandia a společnosti Eckerö 
Line naleznete na webových stránkách www.eckeroline.com/
welcome-czech


