
Namnlistan för den lagstadgade passagerarregistreringen:
Fyll i passageraruppgifterna antingen maskinellt eller tydligt textat för hand. Uppgifterna överförs automatiskt till passagerarregistret.  Vi ber 
dig fylla i uppgifterna i följande ordning: efternamn, förnamn, kön, födelsetid och medborgarskap.

OBS! Skicka inga övriga uppgifter, frågor eller ändringar gällande din gruppbokning i anslutning till namnlistan, eftersom 
passageraruppgifterna överförs automatiskt i registret – uppgifterna skickas således inte vidare till gruppbokningen. För-
ändringar i t ex ombordprogrammet eller person- och hyttantalen måste meddelas separat till vår gruppavdelning, per 
telefon, eller e-post.

Hyttfördelning:
• Summera hytt- och personantalet i listan (vuxna och barn under 12 år räknas separat).
•  Gruppera namnen enligt hyttkategori: först lyxhytter, därefter A-, B- och C-hytter.
•  Fyll i namnen i respektive hyttkategori per hytt: singelhytter, 2 personers hytter, 3 personers hytter och 4 personers hytter. 
 Då är det lättare att dela ut resekorten i hamnen.
•  Skicka en kopia av namnlistan inklusive hyttfördelningen till vårt kontor senast 2 veckor före avresan.

Övriga uppgifter:
•  Kön: F = kvinna, M = man, Medborgarskap: FIN = Finland, SWE = Sverige, EST = Estland o s v.
•  Födelsetid: För dem som reser till Sverige eller Åland räcker födelseåret, men i Tallinn- och Rigatrafiken krävs hela födelsetiden (dag/månad/år).
 Fyll i barnens ålder inom parentes efter födelsedatumet
•  Observera: BL = synskadad, DE = hörselskadad, DI = rörelsehindrad.

Incheckning
Gruppledaren bör på avresedagen vara i gruppincheckningen minst en timme före fartygets avgångstid. 

Ibruktagandet av hytter
På rutten Helsingfors–Stockholm–Helsingfors ges tillträde till hytterna en timme före fartygets avgång. Konferensgrupper kan dock vid behov 
få sina hytter redan fr o m kl. 14.00. På övriga rutter är hytterna tillgängliga ca 30 minuter före fartygets avgång.

Åldersgränser på kryssningar:
Åbo–Stockholm-rutten, även på picknick-dagskryssningar till Åland Alla dagar 21 år
Helsingfors–Stockholm-rutten Alla dagar 21 år
Cinderellas kryssningar Stockholm–Mariehamn Alla dagar 21 år
Hotellresor till Sverige och Baltikum Alla dagar 18 år
Helsingfors–Tallinn-rutten Minikryssningar alla dagar 21 år
Alla övriga Helsingfors–Tallinn kryssningsavgångar  18 år (även hotellresor)
Mariehamn–Kapellskär-kryssningar (tur–retur samma dag) 18 år alla dagar

Ungdomsgrupper
Ungdomsgrupper (gruppmedlemmarnas ålder under gällande åldersgräns) är välkomna på reguljära resor eller helkryssningar till Stockholm 
om resan arrangeras av skola, idrotts- eller annan registrerad förening. Gruppen skall åtföljas av ledare med naturlig anknytning till gruppen; 
exempelvis förälder, föreningsledare, lärare eller motsvarande – en ledare per 10 deltagare. Resan bokas i skolans eller föreningens namn och 
gruppledaren ansvarar för bokningen. Gruppledaren skall ha fyllt 30 år (undantag: lärare) och gruppledaren skall bo i samma hyttkategori som 
ungdomarna.
Ungdomsgrupper skall använda ett separat formulär, speciellt för ungdomsgrupper. Formuläret kan du få från Viking Lines kontor. Ungdoms-
platserna är kvoterade.

Med vänlig hälsning

Viking Line Abp

Råd för gruppledare



Hyttnr och -klass Efternamn, förnamn Kön Födelsedatum 
(+ barnens ålder) Nationalitet Ev. handikapp

UTRESA HEMRESA

Måltider Vuxna Barn  
12–17 år

Barn  
6–11 år

Barn  
under 6 år Vuxna Barn  

12–17 år
Barn  

6–11 år
Barn  

under 6 år

Viking	Buffet

Frukost

Gruppens	namn Bokningsnummer Sida

Antal	passagerare	(vuxna	och	ungdomar	12–17	år	/	barn	0–11	år)	och	antal	hytter	totalt Avresedag	och	rutt

Reseledare,	telefonnummer

Ta	den	ursprungliga	förteckningen	med	på	resan.	Märk	ut	gruppens	hyttnummer	i	samband	med	gruppincheckningen	
och	hämta	förteckningen	ifylld	till	båtens	information	då	ni	stiger	ombord.	Tack	och	trevlig	resa!

Fyll	i	resenäruppgifterna	med	namn	enligt	hur	deltagarna	fördelas	i	hytterna:
1	personers	hytter,	2	personers	hytter,	3	personers	hytter	och	4	personers	hytter.

PB 119, 00161 HELSINGFORS, tel 09-12 35 71, fax 09-65 84 25, ryhma@vikingline.com
PB 265, 20101 ÅBO, tel 02-333 1332, fax 02-333 1389, ryhma.turku@vikingline.com

Hämeenkatu 14, 33100 TAMMERFORS, tel 02-333 1200, fax 02-333 1250, ryhma.tampere@vikingline.com

Personuppgifter och hyttfördelning

Passagerarlista
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