
Tere tulemast 
pardale!

Soovime, et te tunneksite end MS Finlandia  
pardal mugavalt, nii et oleme kokku kogunud info, 

mis võiks olla teile kasulik!



CHECK-IN 
Te leiate Eckerö Line’i logoga check-in letid Helsingi Länsiterminali 
T2 (Läänesadama uus hoone) esimesel korrusel ja Tallinna A-
terminali esimesel  korrusel. Palun esitage oma pass / ID-kaart ja 
broneeringu number või vautšer meie töötajale, et saada 
pardakaart. Pardakaardiga pää-sete ooteruumi läbi laevalepääsu 
väravate üks tund enne väljumist. Ooteruum Helsingis on samal 
korrusel kui check-in, Tallinnas üks korrus kõrgemal. Check-in 
suletakse 30 minutit enne lahkumist,  nii et olge kindlasti 
terminalis aegsasti kohal.

LAEVALE!
Kui algab pardaleminek, palun liikuge  
ootesaalist laeva. Sisenete kuuendale 
tekile. Tere tulemast pardale!

INFOTEENISTUS
Laeva infoteenistus kuuendal tekil jagab  
teavet laeva ja sihtpaikade kohta (ka näiteks Tallinna ja Helsinki 
kaarte). Siit saate osta kajutipileti, et nautida pardal olles privaat-
sust. Infolauast on samuti võimalik osta ajakirju, karastusjooke  
ja tubakatooteid (kuid tubakas on tervisele kahjulik!). 

Vahemaa  
terminalist  

laeva on lühike,  
kuid kõndimine  

võtab ikkagi aega, 
nii et ärge  
hilinege! 
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LAEVAPLAAN



WC PARDAL 
WCd leiate seitsmendalt, kaheksandalt ja üheksandalt tekilt, 
vaadake igal tekil trepi juures olevat laevaplaani.

Miks on teod ja 
kilpkonnad nii 
aeglased? Nad  

kannavad liiga palju 
kaasas! Vabanege 

koormast! 

ISTEKOHAD PARDAL
Võite valida ükskõik millise vaba istekoha, 
et istuda ja lõõgastuda. Tuletame teile  
meelde, et suvisel ajal on välitekil samuti  
umbes 450 istekohta! Eckerö Buffet ja  
Conference & Lounge on lisatasu  
eest, kuid see-eest pakutakse teile  
maitsvat toitu, suupisteid ja jooke. 

PAGASIHOID
Kui teil on pagasit, mida reisi ajal vaja  
ei lähe, võite panna selle hoiule kuuenda 
teki pagasiruumi või pagasikappi  
kuuendal või seitsmendal tekil.

Kui keegi  
istub lauas, mille  

ääres on veel mõned 
vabad istekohad, võite 
alati viisakalt küsida, 

kas võite nendega  
liituda. Võib-olla  

leiate uue 
sõbra!



ÄRIKLASSI  
CONFERENCE & LOUNGE
Kohe infopunkti kõrval leiate meie äriklassi Lounge’i.  
Ainult 20€ lisatasu eest on teie käsutuses Lounge’i teenused:  
rahulik koht, kus istuda; kiire internet; puuviljad; magusad ja  
soolased suupisted ning ka joogid: tee, kohv, mahlad, karastusjoo-
gid, õlu ja vein. Kui olete juba tasu maksnud, võite reisi jooksul  
vabalt Lounge’ist lahkuda ja sinna naasta. 

WiFi ja  
tasuta kohv 

kõlavad hästi, 
kas pole? 



Äkki olete  
teie täna  

staar?  


AEG PIDUTSEDA!
Kaheksandal ja üheksandal tekil võite  
nautida elavat muusikat baaris Nosturi,  
samuti pubis Telakka (tekk 8) ning suvisel ajal ka  
üheksandal tekil baaris Laituri. Küsige infolauast kruiisi- 
programmi kohta ja saage osa meie meelelahutusest!



Proovige 
meie laeva  
vahuveini,  

et muuta reis 
veelgi särava-

maks 
JOOGID
Võite nautida jooke ükskõik millises kaheksanda teki baaris ning 
suvisel ajal ka üheksandal tekil. Kui soovite vahuveini, siis sobib 
teile baar Naissaar, viskit ja konjakit saab baarist Jätkasaari,  
pubimeeleolu ning Soome ja Eesti väikeste pruulikodade uusi  
tooteid pakub pubi Telakka, ikka laeva kaheksandal tekil!

KOHV JA TEE
Kõige parem kohvi ja tee valik on saadaval  
kaheksandal tekil kohvikus Satama.  
Kohvikust saab osta ka võileibu, suupisteid, 
sooja toitu ning kõige populaarsemat einet: 
krevetivõileiba! Proovige seda!

Ja 
loomulikult 

saab kohvikust 
osta ka  
jäätist!  




NII MAITSEV!
Meie kohvik pakub laia valikut suuri ja väikeseid kuumi ja külmi  
eineid. Laeva peamine restoran, Buffet Eckerö, pakub hommiku-, 
lõuna- ja õhtusöögiks kvaliteetses buffet’s kaheksandal tekil pari-
maid soome köögi maitseid. See on parim koht pidusöögiks merel – 
meie külma ja sooja buffet laua road on imemaitsvad ja pakuvad 
suurepäraseid maitseid Läänemerelt, Soome metsadest, põldudelt 
ja aedadest, alati hooajalised, värsked ja maitsvad! Hinna sees on 
ka karastusjoogid, kohv, tee, mahlad, õlu ning punane ja valge vein. 
Tulge ja kontrollige vabade kohtade saadavust ja hindu!

Nagu buffet 
lauaga ikka, võite 
süüa nii palju kui 

jaksate (ja natuke 
veel)! 



OSTLEMINE 
Jah, see on parim meelelahutus! Kuuenda  
teki Eckerö Market’is võite tutvuda nii uute kui traditsiooniliste 
kaubamärkide parfümeeria- ja kosmeetikatoodetega, samuti on 
poes saadaval soome kaubamärgid nagu Lumene! Lisaks on poes 
saadaval valik maiustusi, šokolaade, erinevaid jooke ja mõningaid 
kohalikke maitseid Eestist ja Soomest! Kaheksandal tekil olete  
oodatud külastama meie PopUp Shop’i, mille ehtevalik, aksessuaa-
rid jms sobivad suurepäraselt kingituseks ja suveniiriks!

Kui järele 
mõelda, vääri-

te just teie  
kingitust veelgi 

rohkem kui  
kodused! 



VÄLITEKK 
Laeva kõrgeim korrus, üheksas tekk, 
on imeline koht väikeseks jalutuskäiguks  
ja kõige kaunimate merevaadete nautimiseks  
värskes õhus! Suvel on üheksandal tekil avatud ka baar! 
Tulge ja hingake tõelist Läänemere õhku!

Kui soovite  
Helsingit või Tallin-
na pildistada, siis  

parim aeg selleks on 
umbes 30 minutit  
enne sadamasse  

jõudmist!  

Õnnelikud  
lapsed mõjuvad 

vanematele  
rahustavalt  

LASTE MÄNGUTUBA 
Kaheksanda teki kohvikus leiate laste mängu-
toa, suvisel ajal muutuvad ka meie kuuenda 
teki konverentsiruumid laste mängualaks!



SÕIDUKIGA REISIMINE 
Kui reisite autoga, olge sadamas  
vähemalt 1,5 h enne väljumist,  
järgige algul liiklusmärke ning  
pärast check-in’i ka juhtnööre  
liikluskorraldajatelt nii maal  
kui laeval. Palume meeles pidada,  
et sõidu ajal on sõidukis viibimine  
või selle külastamine keelatud.

PROOVIGE ÕNNE 
Ei, kasiinot meil pole, kuid meil on kenad mänguautomaadid  
kaheksandal tekil pubi Telakka ja baari Nosturi kõrval. 

Pidage  
meeles,  

suitsetamine  
kahjustab  

tervist!

Võtke rahuli-
kult, te ei pea 

sõitma läbi lae-
va nagu James 

Bond! 

SUITSETAMINE
Palun pidage meeles, et meie laevas (kaasa 
arvatud kajutites ja WC-des) on suitsetamine 
keelatud. Suitsetada võib ainult vabas õhus, 
välitekil selleks ette nähtud kohtades.  
Tubakatooteid saab osta kuuenda teki  
infopunktist.



MAALEMINEK
Sihtkohas laevast väljumine on lihtne.  
See toimub kuuendal tekil samast kohast, kust te pardale tulite. 
Laeva meeskond teatab teile sihtkohta jõudmisest umbes  
10 minutit ette. Veel üks teadaanne tehakse, kui uksed  
avatakse ja te saate laevast lahkuda. 

Naeratage ja 
hingake  

sügavalt —  
olete nüüd  

uues riigis! 

Kiitos,  
aitäh  

Eckerö Line’i 
meeskonnalt 

maal ja  
merel 

TÄNAME
Täname teid, et reisite koos meiega ja  
loodame, et naudite reisi MS Finlandia  
pardal. Ootame teid alati tagasi!

Lisainformatsiooni MS Finlandia ja Eckerö  
Line’i kohta leiate 
https://www.eckeroline.com/welcome-ee


