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Julkaisemme ohessa talvikautta 1.10.2013-30.4.2014 koskevan tilaston vapaa-ajan valmismatkatarjonnasta. Suomen matkatoimistoalan liitto (SMAL) on koostanut matkanjärjestäjien tarjontaluvut oheiseksi kohdekohtaiseksi tilastoksi. Luvut koskevat ulkomaille suuntautuvia sarjatuotantoon perustuvia vapaa-ajan valmismatkoja lentäen. Matkatarjontaa on verrattu talvikauden 2012-2013 vastaavan ajankohdan
tilastoon.
SMALin keräämien tietojen perusteella talven 2013-2014 valmismatkatarjontaa on lisätty viime talven tarjontaan verrattuna yli 7 %:lla, kokonaistarjonnan ollessa yli 470 000. Tarjontaa on nostettu edellisen vastaavan ajan tarjontaan verrattuna, jotta se vastaisi kasvanutta kysyntää.
Talvella suomalaiset matkustavat kesäkauden tapaan mieluiten Eurooppaan, johon on ensi talveksi tarjolla
reilut 310 000 matkaa. Kanariansaaret ovat Euroopan talvikohteista kiinnostavin vuodesta toiseen. Kaikista
talvikautena tarjolla olevista, Eurooppaan suuntautuvista valmismatkoista, lähes 88 % suuntautuu Kanariansaarille. Tarjonta Kanariansaarten lomakohteisiin on kasvanut edellisvuoteen verrattuna lähes 13 %.
Tähän on osasyynä Egyptissä vallinneiden levottomien olosuhteiden johdosta tapahtunut tarjonnan osittainen siirtäminen Kanariansaarille. Egyptin epävakaa tilanne on lisännyt tarjontaa myös alueen toiseksi vetovoimaisimpaan kohteeseen eli Madeiralle. Sinne on tarjolla seuraavana talvikautena lähes 19 000 valmismatkaa.
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kohteiden tarjonta laski lähes 50 %:lla, kokonaistarjonnan ollessa noin 35
000. Laskuun on syynä Egyptissä vallitseva poliittinen epävakaisuus, jonka vuoksi sinne ei tällä hetkellä
järjestetä valmismatkoja. Alueen vetovoimaisimpia kohteita ovat Arabiemiirikunnat lähes 11 000:n, Israel
noin 9000:n sekä Jordania reilun 5 000 matkan tarjonnallaan.
Kaukokohteista selkeästi suosituin on Kaakkois-Aasian Thaimaa, jonne suuntautuvaa valmismatkatarjontaa on lisätty edellisvuoteen verrattuna lähes 20 %, tarjonnan noustessa jo yli 67 000 matkan. Karibian
ja Väli-Amerikan kaukokohteisiin lukeutuvien maiden nousijoista on mainittava Kuuba yli 8 000:n ja
Meksiko liki 7 400 matkan tarjonnallaan. Muiden kaukokohteiden maista merkittävin on edellisvuoden
tapaan Kap Verde, jonka valmismatkatarjonta lähes 7 %:n supistamisen jälkeen on edelleen lähes
9 000:ssa.
Talvikaudella valtaosa matkustajista hakee matkoiltaan lämpöä ja aurinkoa. Tämä tavoite on myös suosiotaan kasvattaneille lentopohjaisille risteilyille osallistuvilla matkustajilla. Talvikaudella halutaan yhä
enemmän lomailla myös aktiviteettien, lähinnä hiihdon ja laskettelun parissa. Tähän kysyntään on vastattu
ottamalla tarjontaan aiempaa enemmän kohteita, joissa tämä on mahdollista.
Talven 2013/2014 Top ten –lista
1. Espanja/Kanaria (273 459)
2. Thaimaa (67 034)
3. Portugali/Madeira/Azorit (19 968)
4. Arabiemiirikunnat (10 945)
5. Israel (8 098)
6. Kap Verde (8 626)
7. Kuuba (8 096)
8. Itävalta (7 721)
9. Meksiko (7 322)
10. Jordania (5 211)
Lisätietoja:
Liitteet:

tilastoon osallistuneilta matkanjärjestäjiltä
vapaa-ajan valmismatkojen tarjontatilasto 1.10.2013 -30.4.2014
Tarjontatilastot kerätään kaksi kertaa vuodessa. Luvut kerätään pelkästään sarjatuotannossa olevista matkoista. Sarjatuotannolla tarkoitetaan tässä yhteydessä niiden matkojen tuotantoa, joilla on tietyt kiinteät lähtöpäivät ja joita markkinoidaan julkisesti. Tilastoissa
ei ole mukana ns. räätälöityä valmismatkatuotantoa.

