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Rederi Ab Eckerö-konserniin kuuluva Eckerö Line Ab Oy on kotimainen laivayhtiö, joka tarjoaa matka- ja rahtipalveluita  

Tallinnan ja Helsingin välisessä säännöllisessä reitti- ja risteilyliikenteessä. Eckerö Line on ainoa Suomen lipun alla liikennöivä  

laivayhtiö Suomenlahdella Helsingistä Tallinnaan, aluksillaan m/s Finlandia ja Finbo Cargo. Eckerö Line on myös ainoa laivayhtiö, 

jolla on oikeus käyttää suomalaisesta palvelusta viestivää Avainlippu -tunnusta. Yhtiö on monialapalveluyritys, jonka tarjontaan 

kuuluu matkapakettitarjonta, myymälä- ja ravintolatarjonta, kokous- ja ryhmätuotteet sekä hotellipaketit ja rahti. Vuonna 2019 

Eckerö Linen matkustajamäärä oli noin 1,9 miljoonaa, ja sen tarjoama asiakaskokemus sekä asiakasuskollisuus valittiin  

Asiakkuusindeksi 2020 -tutkimuksessa Suomenlahden parhaaksi. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2019 yli 100 miljoonaa euroa.  

Lisätietoja www.eckeroline.fi. 

 

RISTEILYT JA REITTIMATKAT 1.1.2023 - 29.2.2024 
 

Myönnämme Suomen Ajoneuvohistoriallinen keskusliitto - SAHK ry:lle 10–50 % alennuksen päivän henkilö- 

ja ajoneuvolippujen risteily- ja reittihinnasta seuraavasti:  
 
M/s Finlandia ja M/s Finbo Cargo: 

1.1.- 25.6.2023 + 14.8.2023 - 29.2.2024   -20 % 

26.6. - 13.8.2023                                                                                        -10 %  

 

Lisäksi seuraavat lähdöt m/s Finlandialla 1.1.2023 – 29.2.2024       - 50 %  

 

Helsinki – Tallinna: 

Lauantai klo 15.15 

Sunnuntai klo 9.00, klo 15.15 ja klo 21.40  

Maanantai klo 9.00  

 

Tallinna – Helsinki: 

Perjantai klo 6.00, 12.00 ja klo 18.30 

Lauantai klo 6.00, klo 12.00 ja klo 18.30 

 

Lisäksi seuraavat lähdöt m/s Finbo Cargolla 1.1.2023 – 29.2.2024 -50 % 

 

Vuosaari (Helsinki) – Muuga (Tallinna): 

Maanantai klo 11.00 tai klo 13.00 

Sunnuntai klo 19.15 tai klo 20.00 

 

Muuga (Tallinna) – Vuosaari (Helsinki): 

Torstai klo 23.30 

Perjantai klo 9.30 ja klo 15.15 tai klo 16.30 

 

Finbo Cargon lähdöt vahvistuvat myöhemmin aikataulun vahvistumisen mukaan.  

https://www.eckeroline.fi/


 
 
 

 

 

 

Lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän, -ajan sekä varausajankohdan mukaan.  

Etuhinnat koskevat SAHK ry:n jäseniä ja henkilökuntaa sekä samalla varauksella mukana olevia muita  

matkustajia.  

Alennuksia ei voida myöntää jälkikäteen eikä niitä voi yhdistää muihin alennuksiin tai tuotepaketteihin.  

 

Varaukset Eckerö Linen verkkokaupasta www.eckeroline.fi.  

Mainitse tuotekoodi MOTO23 varauksen yhteydessä. 

 

Pidätämme oikeuden aikataulu- ja hintamuutoksiin.  

     
  Aikataulu m/s Finlandia 2023: 

 
 

 

 

http://www.eckeroline.fi/

