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Viking Line presenterar nya fartygsviner
för 2018-2019
Den 1 januari 2018 landar Viking Lines nya fartygsviner på hyllorna i
taxfreebutikerna, restaurangerna och barerna ombord på rederiets sju fartyg.
Viking Line som är en av Nordens största återförsäljare av vin förnyar vart
tredje år sina mycket populära fartygsviner. För perioden 2018-2019
presenteras nu ett ekologiskt franskt rödvin, ett australiensiskt vitt vin, ett
italienskt mousserande och en äkta champagne.
Viking Line är en av Nordens största återförsäljare av vin med drygt 350 olika
vinsorter och 3,3 miljoner sålda liter vin under 2017. Resenärernas

konsumtionsmönster följer den generella skandinaviska trenden att allt fler
väljer vin före drycker med högre alkoholhalt.
– Det växande intresset för vin märks tydligt bland Viking Lines drygt 6,5
miljoner årliga resenärer. Bara i år har vinförsäljningen ombord ökat med 8
procent jämfört med 2016, vilket gör det ännu mer angeläget för oss att
fortsätta vår redan ambitiösa satsning på ett brett och högkvalitativt
vinutbud. De nya fartygsvinerna är en central del i denna satsning och vi är
stolta över att kunna erbjuda våra kunder så hög kvalitet till mycket rimliga
priser, säger Kim Engblom, Tax Free Manager Sales & Purchasing Viking Line.
Viking Lines fartygsviner väljs omsorgsfullt genom en lång process bland
hundratals olika alternativ. I urvalet som görs av rederiets eget vinråd
betonas hög kvalitet, ekologisk produktion och prisvärdhet. Dessutom ska
fartygsvinerna matcha Viking Lines generella koncept för smakupplevelser
ombord.
De nya fartygsvinerna för perioden 2018 och 2019 utgörs av Solensis Organic
Syrah-Cabernet Sauvignon, ett ekologiskt rödvin producerat av den ledande
franska vintillverkaren Gérard Bertrand, och det australiensiska vita vinet
Astronomer Chardonnay producerat av vinfamiljen De Bortoli. Till
fartygsvinerna hör även ett mousserande vin och en champagne valda av Essi
Avellan, Finlands första Master of Wine och rederiets långvariga
samarbetspartner. De är Mezza di Mezzacorona, producerat av det
norditalienska vinkooperativet Mezzacorona samt champagnen PiperHeidsieck Essentiel. Därtill kompletteras fartygens vinlista från och med
årsskiftet med specialvinet Chianti Classico, producerat av Italiens äldsta
vingråd Barone Ricasoli, med ensamrätt och i begränsad upplaga för Viking
Line.
Fartygsvinerna säljs ombord på samtliga Viking Lines fartyg från och med den
1 januari 2018 och kostar 90 kronor för rött respektive vitt vin, 75 kronor för
det mousserande vinet och 343 kronor för champagnen. För Viking Line Clubmedlemmar gäller ännu bättre priserbjudanden.
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Fakta om Viking Lines fartygsviner 2018-2019:
Fartygets röda vin:
Fartygets nya rödvin, Solensis Organic Syrah-Cabernet Sauvignon, tillverkas av
Gérard Bertrand, som är en passionerad ambassadör för Medelhavslivsstilen
och de sydfranska vinerna. Han är dessutom en av Frankrikes mest
framstående Ecocert-certifierade producenter. Det fylliga och bäriga
ekologiska vinet har lätt smak av mogna björnbär. Vinet rekommenderas till
rött kött, gräddig risotto och mogna ostar.
Pris: 90 kronor eller 3 flaskor för 199 kronor (Viking Line Club-pris: 179
kronor)
Fartygets vita vin:
Druvorna till Astronomer Chardonnay, fartygets nya vita vin, växer i södra
Australien på familjen De Bortolis prisbelönta vingård. Noggrant utvalda
tillverkningsmetoder ger vinet en gräddig och fyllig struktur och gör det mer
njutbart. Det svala klimatet och den stressfria tillverkningsprocessen ger det
torra vinet en angenäm persikoarom med doft av nektarin och vanilj. Vinets
syrlighet passar extra bra till fisk och skaldjur.
Pris: 90 kronor eller 3 flaskor för 199 kronor (Viking Line Club-pris: 179
kronor)
Fartygets mousserande:
Fartygets nya mousserande vin, Mezza di Mezzacorona, kommer från italienska
Alperna och de låga slätterna i Trentino Alto Adige, där vinkooperativet
Mezzacorona har tillverkat viner sedan 1904. Druvorna mognar högt uppe på
400–800 meters höjd i alpsolens sken. Det svala klimatet ger dem en
naturligt fräsch karaktär. Det mousserande vinet är fylligt och kraftigt och
doftar av rött äpple och vit persika med aromer av päron och nyanser av

blomster och rostat. Det fräscha och fruktiga vinet passar som aperitif, till
sallader, vegetariska rätter och milda fiskrätter.
Pris: 75 kronor (Viking Line Club-pris: 3 flaskor för 199 kronor)
Fartygets champagne:
Fartygets nya champagne är Piper-Heidsieck Essentiel. Piper-Heidsieck är den
mest prisbelönta champagnegården under vårt sekel, och även i år kammade
gården hem fyra pris i den internationella tävlingen Wine & Spirit
Competition. Gårdens champagner charmar med sin lätt rostade och runt
fruktiga karaktär.
Pris: 343 kronor (Viking Line Club-pris: 279 kronor)
Viking Lines specialvin: Chianti Classico
Barone Ricasolis Chianti Classico kommer endast att kunna köpas ombord på
Viking Lines fartyg i en begränsad upplaga. Druvorna på denna Italiens äldsta
vingård växer på en höjd av 280–480 meter över havet, och de plockas för
hand i oktober. Vinets kryddiga arom har inslag av mörkt körsbär och mocka.
Vinet är fylligt fruktigt, mörkt bärigt och angenämt syrligt. Det lämpar sig
utmärkt till rött kött, vilt och hårda ostar.
Prisuppgift tillkommer senare.

Viking Line Skandinavien är det marknadsledande varumärket i
passagerartrafiken på Östersjön med trafik mellan Finland, Åland och Sverige
samt mellan Finland och Estland. Rederiet erbjuder passagerartrafik,
rekreation samt frakttransporter med fartygen Gabriella, Mariella, Amorella,
Rosella, Viking Cinderella, Viking XPRS, Viking FSTR samt Viking Grace.
Koncernen omsätter ca 504 miljoner euro. Den årliga trafikvolymen uppgår
till 6,5 miljoner passagerare och ca 119 500 fraktenheter. Läs mer på
www.vikingline.se.
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