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Tallink Grupp pievieno papildu reisus Rīga - Helsinki un Turku - Tallina maršrutos 
augustā 
 

Tallink Grupp paziņo, ka saistībā ar lielo interesi par jaunajiem pagaidu maršrutiem, tā 
pievienos papildu reisus maršrutā Rīga - Helsinki un Turku - Tallina 2020. gada augustā. 
Bija paredzēts, ka maršruts Rīga - Helsinki būs pieejams līdz 16. augustam, bet saistībā ar 
lielo interesi, uzņēmums turpinās darboties šajā maršrutā vismaz līdz 29. augustam. 

Laikā no 17. līdz 28. augustam šajā maršrutā būs atiešanas no Helsinkiem pirmdienās, 
trešdienās un piektdienās, bet no Rīgas otrdienās, ceturtdienās un sestdienās. Reisi tiks 
veikti ar Tallink Grupp kuģi Silja Serenade. 

Maršrutā Turku - Tallina gandrīz visu jūliju kuģis Baltic Queen kursēs tikai darbdienās, bet no 
31. jūlija tam būs papildu reisi piektdienās - 31.07., 07.08. un 14.08.  

"Divi jaunie pagaidu maršruti Rīga - Helsinki un Turku - Tallina ātri ir iemantojuši lielu 
ceļotāju interesi, un mēs esam ļoti apmierināti, ka varam piedāvāt vēl lielākas ceļošanas 
iespējas šajos maršrutos augustā," sacīja Tallink Grupp CEO Paavo Nõgene. 

"Tā kā ceļošanas iespējas uz tālākiem galamērķiem ir ierobežotas un ceļotājiem ir zema 
interese doties tālāk par Baltijas valstīm un Somiju, ir svarīgi, ka mēs piedāvājam piemērotas 
un drošas ceļošanas iespējas mūsu reģionā, pievienojot papildu reisus un tādējādi 
saglabājot pasažieru skaitu mazāku nekā tas ir ierasts. Uz katru reisu mēs pārdosim tikai 
noteiktu skaitu biļešu, lai kuģi nav pārpildīti un ikvienam būtu iespējams ievērot vēlamo 
distanci no citiem. Tas ir galvenais iemesls papildu reisu pievienošanai," piebilda Nõgene. 

Uzņēmums atgādina visiem pasažieriem, ka uz visiem tā kuģiem ir ieviestas stingras 
higiēnas un drošības prasības, un to, ka pasažieriem nebūtu jāceļo, ja ir pat nelielas 
veselības problēmas.  
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Tallink Grupp 

AS Tallink Grupp ir vadošā kuģniecības kompānija pasažieru, transportlīdzekļu un kravas 
pārvadājumu jomā Baltijas jūras Ziemeļu reģionā. Kompānijas īpašumā ir 14 kuģi, kas kursē 
ar Tallink un Silja Line zīmolu 7 dažādos maršrutos. AS Tallink Grupp nodrošina darba 
vietas vairāk nekā 7 000 darbiniekiem Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Latvijā, Krievijā un Vācijā. 
2019. gadā ar kompānijas kuģiem ceļoja gandrīz 9.8 miljoni pasažieri, un tā pārvadāja 
apmēram 380 000 kravas vienību. AS Tallink Grupp akcijas ir kotētas Tallinas biržā un 
Helsinku biržā. 


