
Gemiye Hoş 
Geldiniz!

MS Finlandia’da iyi hissetmenizi istiyoruz,  
bu nedenle sizin için faydalı olacağına inandığımız 

bazı bilgileri bir araya getirdik!



CHECK-IN KONTUARLARI 
Helsinki bankoları Länsi terminalinde (veya Batı Limanında) ikinci 
katta ve Tallinn A-Terminalinde giriş katında, Eckerö Line logosu ile 
bulacaksınız. Lütfen pasaport/kimlik kartınızı ve rezervasyon numa-
ranızı ya da biletinizi check in memurumuza veriniz ve biniş kartınızı 
alınız. Biniş kartıyla hareket saatinden bir saat önce biniş kapısından 
bekleme salonuna geçebilirsiniz. Bekleme salonu Helsinki’de check 
in ile aynı katta, Tallinn’de ise bir kat yukarıdadır. Check in hareket 
saatinden 30 dakika önce kapanır, bu yüzden terminalde vaktinde  
olduğunuzdan emin olun.

GEMIYE!
Gemiye biniş başladığında, lütfen bekleme  
alanından gemiye geçiniz. Güverte 6’ya  
gireceksiniz. Gemiye Hoş Geldiniz!

BILGI MASASI
Güverte 6’daki bilgi masası size gemimiz ve gittiğimiz yerler  
hakkında bilgi verir (örneğin Tallinn ve Helsinki haritaları). Burada 
aynı zamanda gemide kendinize ait bir yer olarak kabin de alabilirsi-
niz. Bilgi masasında ayrıca çeşitli dergiler, meşrubat ve tütün  
ürünleri de satılır (ama tütün sağlığınıza zararlıdır!) 

Terminalden 
gemiye olan yü-

rüyüş mesafesi kısa 
olmasına rağmen bi-
raz zaman alır, o yüz-

den geç kalmayın!  






GEMIDE TUVALETLER 
Tuvaletler 7,8,9 nolu güvertelerde bulabilirsiniz,  
her katta merdivenlerin yanındaki gemi planlarına bakınız.

Neden  
salyangozlar ve 

kaplumbağalar çok 
yavaştır? - Sırtlarında 

çok yük taşırlar!  
Yükünüzden  
kurtulun!  

GEMIDE OTURMA
Boş olan her hangi bir yeri seçip oturarak  
rahat edebilirsiniz. Lütfen unutmayın,  
yaz aylarında yukarıda dış güvertede  
450 kişilik oturma yeri var! Eckerö açık  
büfe ve Konferans & lüks mevki için ekstra 
ücret gerekir ama karşılığında size lezzetli 
yiyecekler veya atıştırmalıklar ve içecekler 
servis edeceğiz.

BAGAJ
Eğer yolculuk süresince ihtiyaç  
duymayacağınız bir bagajınız varsa,  
onu ya güverte 6’daki bagaj odamızda 
ya da 6 ve 7 nolu güvertelerdeki kilitli  
bölmelerde saklayabilirsiniz. 

 
Eğer bir masada  

birisi oturuyor ama 
hala boş koltuklar varsa 
- her zaman için kibarca 
oturmak için izin isteye-

bilirsiniz- belki yeni  
bir arkadaş bulacak-

sınız!



BUSINESS  LOUNGE
Bilgi masamızın yanında Business Lounge’umuzu bulacaksınız.  
Sadece 20€ gibi bir ücret karşılığı bu balonun hizmetlerinden  
yararlanabilirsiniz: sessiz bir oturma alanı, hızlı WIFI, meyveler,  
tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar ve içecekler: çay, kahve, meyve suları, 
meşrubat, bira ve şarap. Ücreti ödedikten sonra, seyahatiniz  
süresince salona defalarca girip çıkabilirsiniz. 

WIFI ve  
bedava kahve 

kulağa hoş  
geliyor değil 

mi? 



Bugün  
belki de yıldız 

sizsiniz?    


GÖSTERI VAKTI!
8 ve 9 nolu güvertelerde Nosturi Bar’da,  
güverte 8’de Talakka Pub’da ve yaz aylarında 9 nolu  
güvertede Laituri Bar’da canlı müziğin keyfini çıkartabilirsiniz.  
Lütfen bilgi masasında seyir programını inceleyin ve katılın!



Seyahatinizi 
daha da bir fes-

tival havasına dö-
nüştürmek için ge-

mimizin köpüklü 
şarabını deneyin  


IÇECEKLER
8 nolu güvertedeki bir çok barda ve yazın güverte 9’da bir içki  
keyfi yapabilirsiniz. Şampanya için Naisaar Bar’a, viski ve konyak  
için Jätkasaari bar’a, bir Pub havası ve Finlandiya’nın yeni ürünleri  
ile Estonya’nın küçük işletmelerinin içkileri için Telakka Pub’a gidin, 
hepsi güverte 8’de!

ÇAY VE KAHVE
En iyi çay ve kahve seçenekleri geminin  
kafeteryası Satama’da bulunabilir, güverte 8’de.  
Kafe’de aynı zamanda sandviçler, atıştırmalıklar,  
sıcak yemekler ve en popüler yiyecek - karides  
sandviçi servis ediliyor! Kendiniz deneyin!

Ama tabi ki, 
Kafe’de dondur-

ma da var!  




TADI ÇOK GÜZEL
Kafemizde sıcak soğuk yiyecekler için bol seçenek mevcuttur,  
küçük ve büyük. Geminin ana restoranı, Büfe Eckerö en iyi Finlandiya 
lezzetlerini kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği için yüksek  
kalitede açık büfe olarak sunar, güverte 8’de. Deniz üzerinde gerçek 
bir ziyafet için ideal bir yerdir - mükellef soğuk ve sıcak büfemiz Bal-
tık Denizinden, Finlandiya ormanlarından, tarlalarından ve bahçele-
rinden her zaman taze lezzetleri sunar! Fiyatlarımıza aynı zamanda 
meşrubatlar, kahve, çay, meyve suları, bira, kırmızı ve beyaz şarap 
da dahildir. Gelin müsaitliğini ve fiyatları kontrol edin!

Ve açık  
büfelerde her  

zaman olduğu gibi 
- yiyebildiğiniz
kadarı (ve biraz 

fazlası)!  




ALIŞVERIŞ 
Evet, en iyi eğlence! Yeni ve geleneksel uluslararası marka parfüm 
ve kozmetikleri güverte 6’daki Eckerö Market’te bulacaksınız,  
aynı zamanda Lumene gibi Finlandiya markaları da burada var!
Ve tabii ki, geniş bir şekerleme, çikolata, değişik içecek çeşitleri  
ve Estonya’dan bazı yerel lezzetler de marketimizde bulunabilir!
Güverte 8’de değişik mücevher, aksesuar gibi kusursuz hediye  
ve hatıraları bulacağınız PopUp dükkanımıza da davetlisiniz!

Bir düşünün - 
hediyeyi  

evdekilerden çok 
siz hakkediyor-

sunuz!  



DIŞARISI 
Geminin üst güvertesi, Güverte 9 küçük  
bir yürüyüş ve en harika deniz manzaralarını  
izlemek için harika bir yer! Yaz aylarında, Güverte 9’da bar da 
açık! Gelin Baltık Denizinin gerçek havasını soluyun!

Helsinki  
ve Tallinn’in  

fotoğraflarını çekmek 
isterseniz,  

en iyi zaman limana 
varmadan yarım  
saat öncesidir!  

 

Mutlu çocuklar 
ebeveynleri r 
ahatlatır  

ÇOCUKLAR IÇIN OYUN ALANI 
Güverte 8’deki kafemizde çocuklar için oyun 
alanı bulabilirsiniz, yaz aylarında Güverte 6’daki 
konferans salonlarımızda çocuklar için oyun 
alanına dönüşmektedir!



ARACINIZLA SEYAHAT 
Aracınızla seyahat ediyorsanız  
hareket saatinden en az 1.5 saat önce  
limanda olun, Check in sonrası trafik  
işaretleri ve işaretçilerini izleyin,  
trafik işaretçileri size hem karada  
hem de gemide yol gösterecektir.  
Lütfen unutmayın ki, seyahat  
sırasında aracınızda kalamaz veya  
yanına gidemezsiniz.

ŞANSINIZI DENEYIN 
Hayır bir casinomuz yok ama tabii ki Güverte 8’de Pub Telakka’nın 
ve Nosturi Bar’ın yanında bazı güzel kumar makinelerimiz var. 

Ama biliyorsu-
nuz ki, sigara  

içmek sizin için 
zararlıdır!

Ağırdan 
alın, gemide 

James Bond gibi 
araç kullanmanı-

za gerek yok!   


SIGARA IÇMEK
Lütfen şunu unutmayın ki gemimizin içinde  
sigara içmek yasaktır (kabinler ve tuvaletler 
dahil). Sigara içmeye sadece açık havada/özel 
ayırılmış bölümlerde izin verilmektedir. 
Tütün ürünleri Güverte 6’daki bilgi masasından 
satın alınabilir. 



KARAYA ÇIKMA
Vardığınız yerde gemiden inmek kolay.  
Bindiğiniz Güverte 6’dan ineceksiniz. Personelimiz her zaman  
için varışa 10 dakika kala size haber verecek. Kapılar açıldığında 
ve gemiden inebileceğiniz zaman bir başka anons yapılacak.

Gülümseyin 
ve nefes alın - 
şimdi bir başka 

ülkedesiniz! 


Kiitos, aitähh! 
Denizdeki ve 

karadaki Eckerö 
Line ekibinden 



TEŞEKKÜRLER
Bizimle seyahat ettiğiniz için çok teşekkür 
ederi, umarız MS Finlandiya ile yapacağınız 
yolculuktan hoşlanırsınız. Yine bekleriz!

Her zaman MS Finlandia ve Eckerö Line 
için daha fazla bilgiyi 
www.eckeroline.com/welcome-turkey  
adresinden alabilirsiniz.


