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M/F Berlin sætter ny rekord
Lørdag den 09. juli 2016 slog Scandlines’ nye hybridfærge, M/F Berlin, sin egen
rekord. På overfarten klokken 09:00 fra Gedser transporterede den igen det
højeste antal personbiler nogensinde på én afgang på Gedser-Rostock-ruten.
Da M/F Berlin lørdag morgen den 09. juli 2016 klokken 09:00 lagde fra i
Gedser, havde den hele 332 personbiler med om bord. Travlheden på GedserRostock-ruten fortsatte hele dagen. Samlet set transporterede Scandlines
også det højeste antal personbiler på ruten på én dag, nemlig 3.007!
”Højsæsonen er på sit højeste lige nu, og der er rigtig mange, der tager bilen
for at få noget sol og varme i stedet for det regnfulde vejr, vi har i Danmark.
Med vores nye hybridfærge tømmer vi ikke blot pladsen, vores kunder får

også en helt anderledes maritim oplevelse. Og Gedser-Rostock er den direkte
vej, hvis feriedestinationen er for eksempel Østeuropa eller Italien,” siger
Anette Ustrup Svendsen, Communications Manager i Scandlines.
I færgens passagerområder er design og interiør inspireret af natur og
landskaber, og i de store, lyse rum venter der kunden en fantastisk udsigt ud
over havet. I Scandlines Buffet forrest i skibet er der over 300 siddepladser,
det samme er tillfældet i FoodXpress cafeteria, der ligger midt i skibet og har
direkte adgang til den store og moderne Onboardshop. På øverste dæk ligger
Berlin Xpresso, der er indrettet i strandens farver og har direkte udgang til
det åbne dæk.
M/F Berlin er den første af to nye hybridfærger til ruten Gedser-Rostock.
Søsterskibet M/F Copenhagen forventes indsat til efteråret, hvor den
overtager M/F Kronprins Frederiks plads i sejlplanen.
Læs mere om den nye færge til Gedser-Rostock her:
www.scandlines.dk/nyfaerge
Aktuelle billeder af M/F Berlin i høj opløsning kan downloades her:
www.scandlines.dk/om-scandlines/presse.aspx#/tag/nye-faerger-gedserrostock/images

Om Scandlines
Scandlines står som symbolet på et historisk og tæt samarbejde mellem Danmark,
Tyskland og Sverige siden 1872. Under navnene Scandlines og Scandlines
Helsingør-Helsingborg markedsføres i dag tre korte færgeruter med høj kapacitet
og frekvens samt en grøn vision for fremtiden. Kerneforretningen består i at levere
en effektiv og pålidelig transportservice til både passagerer og fragtkunder.
Hovedfokus i alle Scandlines’ aktiviteter er at skabe værdi for kunderne om bord
på færgerne såvel som i Scandlines’ butikker.
Fordelt på over 90.000 afgange på 12 færger transporterede Scandlines i 2015 i
alt 15 millioner passagerer, 3,3 millioner personbiler, 900.000 fragtenheder og

65.000 busser på ruterne Rødby-Puttgarden, Gedser-Rostock og HelsingørHelsingborg.
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