
مرحبًا بكم 
عىل منت السفينة!

نريد أن نشعرك باالرتياح عىل منت سفينة 
MS Finlandia، لذلك قمنا بجمع بعض املعلومات 

التي نعتقد أنها قد تكون مفيدة لك!



مكاتب تسجيل املسافرين
 Helsinki Länsiterminali يف Eckerö Line سوف تجد املكاتب التي تحمل شعار
T2 )أو Western Harbour T2(، يف الطابق األريض ويف تالني املحطة أ، يف الطابق 

األريض. يرجى تقديم جواز السفر / بطاقة الهوية ورقم الحجز أو القسيمة إىل موظف 
تسجيل الوصول لدينا وستتلقى بطاقة الصعود إىل السفينة. باستخدام بطاقة الصعود 

إىل السفينة، ميكنك الدخول إىل منطقة االنتظار من خالل بوابة الصعود قبل ساعة 
واحدة من املغادرة. تقع منطقة االنتظار يف هلسنيك يف نفس طابق تسجيل الوصول، 
وتقع يف تالني يف طابق واحد. يغلق تسجيل الوصول قبل 30 دقيقة من املغادرة، لذا 

تأكد من أنك يف املحطة يف الوقت املناسب.

الصعود إىل السفينة!
عند بدء الصعود إىل السفينة، يرجى االنتقال من 

منطقة االنتظار إىل السفينة. سوف تدخل 
إىل السطح 6. مرحبًا بك عىل منت السفينة!

مكتب االستعالمات
يوفر لك مكتب االستعالمات املوجود عىل سطح السفينة 6 معلومات حول سفينتنا 

ووجهاتنا )عىل سبيل املثال خرائط مدينتي تالني وهلسنيك(. ميكنك أيًضا رشاء كابينة 
هنا للحصول عىل مساحة خاصة بك عىل منت السفينة. يقوم أيًضا مكتب املعلومات 
ببيع بعض املجالت واملرشوبات الغازية وكذلك منتجات التبغ )لكن التبغ يعد ضاًرا 

 بصحتك!(. نعم، لديهم بعض الحلويات للبيع أيَضا

مسافة السري 
من املحطة إىل 

السفينة قصرية ولكنها 
ال تزال تستغرق بعض 

الوقت، لذلك ال 
 !تتأخر





دورات مياه عىل منت السفينة
تتوفر دورات مياه عىل سطح السفينة 7، و8، و9، ميكنك االطالع عىل خطة السفينة 

املتوفرة يف كل طابق بجوار السالمل. 

ملاذا القواقع 
والسالحف بطيئة جدا؟ 

- إنهم يحملون الكثري عىل 
ظهورهم! تخلص من 
 !العبء الخاص بك

األمتعة
إذا كان لديك بعض األمتعة التي ال تحتاج إليها أثناء 
رحلتك، فيمكنك تخزينها يف غرفة األمتعة الخاصة بنا 
يف الطابق 6 أو خزائن األمتعة يف ظهر السفينة 6 و7. 

الجلوس عىل منت السفينة
ميكنك اختيار أي مكان خايل للجلوس والحصول 

عىل االسرتخاء. يرجى تذكر أنه خالل فصل الصيف، 
يوجد أيًضا حوايل 450 مقعًدا يف الطابق العلوي، 

 Eckerö عىل السطح الخارجي لدينا! يتطلب بوفيه
وقاعة االجتامعات رسوًما إضافية، ولكنها ستقدم لك 

الطعام اللذيذ أو الوجبات الخفيفة واملرشوبات. 

إذا كانت هناك طاولة 
مع شخص ما يجلس مع 

وجود بعض املقاعد الخالية 
-ميكنك دامئًا أن تسأل بأدب ما 
إذا كان ميكنك الجلوس هناك 

أيًضا -رمبا ستجد صديًقا 
جديًدا!



قاعة األعامل
بجوار مكتب االستعالمات الخاص بنا، ميكنك العثور عىل قاعة رجال األعامل. وميكنك 
استخدام خدمات القاعة مقابل رسوم قدرها 20 يورو فقط: منطقة جلوس هادئة مع 
خدمة واي فاي رسيعة والفواكه والوجبات الخفيفة اللذيذة باإلضافة إىل املرشوبات: 

الشاي والقهوة والعصائر واملرشوبات الغازية والبرية والنبيذ. ومبجرد دفع الرسوم، 
ميكنك الدخول بحرية وترك القاعة أثناء الرحلة.

واي فاي 
وقهوة مجانًا 

تبدو جيدة، أليس 
 كذلك؟



 رمبا
أنت النجم
اليوم؟ 

فرتة العرض!
يف الطابقني 8 و9، ميكنك االستمتاع باملوسيقى الحية يف بار Nosturi، ويف الطابق 8 

.Bar Laituri ويف فصل الصيف يف الطابق 9 يف Pub Telakka أيًضا يف
يرجى مراجعة مكتب االستعالمات للحصول عىل برامج الرحالت البحرية واالنضامم!



جرب 
النبيذ الفوار 

الخاص بسفينتنا 
لجعل الرحلة أكرث 
 ابتهاًجا

املرشوبات
ميكنك االستمتاع باحتساء مرشوب يف أي من البارات العديدة املوجودة عىل الطوابق 

8 وخالل فصل الصيف أيًضا عىل الطابق 9. للحصول عىل شمبانيا، توّجه إىل بار نيسار، 
وللحصول عىل الويسيك والكونياك توّجه إىل بار Jätkasaari، وللحصول عىل الشعور 

بحانة الرشب واملنتجات الجديدة من مصانع الجعة الصغرية الفنلندية واإلستونية، 
توّجه إىل Pub Telakka، كل ذلك عىل سطح السفينة 8!

القهوة والشاي
ميكن العثور عىل أفضل خيار من القهوة والشاي يف

 كافيترييا ساتاما عىل الطابق 8. كام يقدم مقهى 
السندويشات والوجبات الخفيفة والوجبات الساخنة

 والوجبة األكرث شعبية -ساندويتش الجمربي!
جربه بنفسك!

ولكن
 بالطبع، يقدم 

املقهى
 أيًضا اآليس 
 !كريم



املذاق جيد جًدا
يقدم املقهى تشكيلة كبرية من الوجبات الباردة والساخنة، والصغرية والكبرية. 

يقدم املطعم الرئييس للسفينة، بوفيه Eckerö، أفضل األذواق الفنلندية يف مطعم 
البوفيه عايل الجودة يف الطابق 8 لتناول وجبات اإلفطار والغداء والعشاء.

إنه مكان مثايل لتناول وليمة حقيقية عىل البحر – يقدم البوفيه البارد والساخن 
الخاص بينا أذواق رائعة من بحر البلطيق والغابات الفنلندية والحقول والحدائق، 

دامئًا ما يكون طازًجا ولذيًذا! يشمل السعر أيًضا املرشوبات الغازية والقهوة والشاي 
والعصائر والبرية والنبيذ األحمر واألبيض. تعال لتتحقق من التوافر واألسعار! 

وكام هو 
الحال دامئًا مع 

مائدة الطعام - كل 
ما تستطيع أكله 
 !)واملزيد(



التسوق 
نعم، هذا هو أفضل ترفيه! افحص الروائح ومستحرضات التجميل العاملية والتقليدية 

 الجديدة يف سوق Eckerö يف الطابق السادس، وتتوفر العالمات التجارية الفنلندية 
مثل Lumene هناك! وبالطبع، تتوفر مجموعة كبرية من الحلويات والشوكوالتة وأنواع 

مختلفة من املرشوبات وبعض األذواق املحلية من إستونيا يف السوق الخاص بنا!
يف الطابق 8، تعال وانظر إىل متجر PopUp حيث تقدم مختلف املجوهرات 

واإلكسسوارات وغريها من الهدايا والعطايا الجيدة!

فكر 
في هذا -أنت 

تستحق الهدية أكثر 
من تلك الموجودة 
 !في المنزل



يف الهواء الطلق
سطح السفينة العلوي، الطابق 9 هو مكان رائع 

لالستمتاع مبمىش صغري ومشاهدة املناظر البحرية 
الرائعة! خالل وقت الصيف، يتم أيًضا فتح البار يف 

الطابق 9! تعال وتنفس الهواء الحقيقي لبحر البلطيق!

إذا كنت ترغب 
في التقاط صور 

لهلسنكي أو تالين، فإن 
أفضل وقت سيكون حوالي 

30 دقيقة قبل الوصول 
إلى الميناء!


األطفال 
السعداء تجعل 
اآلباء مرتاحين 



ملعب األطفال
يف املقهى املوجود عىل الطابق 8 الخاص بنا، يتوفر ملعب 

لألطفال، وخالل فصل الصيف تتحول غرف املؤمترات يف 
الطابق 6 إىل منطقة لعب لألطفال!



السفر بالسيارة
عند السفر بسيارة، يجب عليك أن

 تتواجد يف امليناء قبل 1،5 ساعة عىل
 األقل قبل املغادرة، اتبع أوالً إشارات

 املرور وبعد تسجيل الوصول أيًضا 
واإلرشادات من منظمي حركة املرور
 عىل األرض ويف السفينة. يرجى تذك

ر أنه ال ميكنك البقاء يف السيارة أو زيارة
 السيارة أثناء الرحلة.

جرّب حظك
ال، ليس لدينا كازينو عىل منت السفينة ولكن من املؤكد أن لدينا بعض ماكينات 

 .Bar Nosturi و Pub Telakka القامر الرائعة عىل سطح السفينة 8 بجانب

لكنك تعلم، 
التدخين أمر 
سيء بالنسبة 

لك!

تمهل، لست 
مضطًرا للقيادة عبر 
السفينة مثل جيمس 

 !بوند

التدخني
يرجى مراعاة أن سفينتنا )مبا يف ذلك الكبائن ودورات 

املياه( هي منطقة خالية من التدخني. ويُسمح بالتدخني 
فقط يف الهواء املفتوح / يف الهواء الطلق يف املناطق 

املخصصة. ميكن رشاء منتجات التبغ من مكتب 
االستعالمات يف الطابق 6.



اإلنزال من عىل منت السفينة
من السهل مغادرة السفينة يف املقصد. يحدث ذلك من 

نفس املكان يف الطابق 6 الذي دخلت فيه عىل منت السفينة. 
سيخربك طاقم العمل لدينا دامئًا بحوايل 10 دقائق قبل 

وصولنا إىل الوجهة )املقصد(. يتم إصدار إعالن آخر عند فتح 
األبواب وميكنك مغادرة السفينة.

ابتسم
 وتنفس - أنت 

اآلن في 
 !بلد آخر

كيتوس، 
آيتاه! من فريق 

Eckerö Line على 
اليابسة وعلى متن 

السفينة


شكًرا لكم
نشكركم جزيل الشكر عىل السفر معنا ونأمل أن تستمتعوا 

بالرحلة عىل منت سفينة MS Finlandia. أهالً وسهالً بكم 
دامئا مرة أخرى! 

ميكنك دامئًا الحصول عىل معلومات إضافية حول سفينة 
MS Finlandia و Eckerö Line من الرابط: 

https://www.eckeroline.com/welcome-arabic


