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En allt större efterfrågan gör att Wasaline nu utökar antalet
passagerarplatser på färjan. Även turerna mellan Vasa och Umeå blir fler
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i sommar.
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Det maximala antalet passagerare som ryms med på färjan Wasa Express har
nu utökats med 65, från 850 till 915. Tillstånden blev klara i tisdags.

ANDRA LÄSER JUST NU

Rederiet Wasalines vd Peter Ståhlberg säger att man utökar
passagerarkapaciteten för att kunna bemöta den stora efterfrågan under
högsäsongen.
– Färjan var fullbokad ungefär 9-10 gånger förra sommaren. I år är bokningarna
för juni redan 2000 fler än i juni i fjol, så vi ligger ungefär en vecka före i
bokningsväg. Juli kan man inte säga alltför mycket om ännu, men till exempel
under fotbollscupen i Umeå i slutet av juli är flera turer redan fullbokade. Den
helgen har vi också satt in några tilläggsturer.
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– Vi har haft en bra ökning hela tiden, så jag är mycket positiv.
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I och med att passagerarkapaciteten utökas så utökas även personalstyrkan med
två permanenta tjänster.
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Inne i färjan har sittsalongen också utvidgats med 85 platser medan
konferensutrymmet nu fungerar som sommarcafé.
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Nästa vecka träder sommartidtabellerna i kraft på Wasa Express. Då börjar
färjan köra dubbla turer mellan Vasa och Umeå på lördagar.
Från och med den 30 juni utökas också avgångarna på fredagar, så att det även
då körs dubbla turer. Det här är något som varit efterfrågat, speciellt från svenska
sidan, menar Ståhlberg.
– Nu kan man komma från Umeå även dagtid på fredag och stanna en natt i
Vasa och åka tillbaka nästa dag.
Antalet svenskar som väljer att ta färjan över Kvarken ökar nu hela tiden. Enligt
Ståhlberg är det framför allt Powerpark och djurparken i Etseri som lockar.
– Det finns otroligt mycket att se och göra i Österbotten inom en 100 kilometer
radie, säger Ståhlberg.

Text: Christine Smedberg
Du som har en prenumeration kan dela Plus-artiklar med dina vänner i sociala medier. Dela och öppna
artikeln genom att trycka på någon av dela-knapparna till vänster.
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