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KYLMÄ ALKUKEVÄÄN SÄÄ VAUHDITTANUT KESÄN MATKAPAKETTIEN MYYNTIÄ
- TARJONTA EUROOPAN-LOMAKOHTEISIIN KASVUSSA
Hidas kevään eteneminen on saanut suomalaiset suuntaamaan ajatuksensa kesän aurinkolomiin viime vuosia
aikaisemmin ja vilkkaammin. Kesän kiinnostavimpia kohteita ovat Kreikka, Espanja ja siellä erityisesti Baleaarit sekä Kroatia. Myös Bulgaria on lisäämässä taas suosiotaan suomalaisten keskuudessa.
Suomalaisten kestosuosikkeja ovatkin edelleen Euroopan-kohteet. Valmismatkapakettien kokonaistarjonnasta (403 979) lähes 89 % kohdistuu tälle alueelle, mikä on noin 9 % edellisvuotta enemmän. Kreikka houkuttelee suomalaisia vuodesta toiseen, ja sinne on alkavana kesänä tarjolla matkoja 10 % enemmän kuin
viime kesäkaudella. Kokonaistarjonta Kreikkaan on yli 193 000 matkaa, mikä on noin 54 % koko Euroopanalueelle suuntautuvista matkapaketeista.
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kohteisiin on tulevana kesänä tarjolla huomattavasti vähemmän valmismatkapaketteja kuin kesällä 2016. Turkki on alueen kohteista suosituin kohteen haasteista huolimatta. Sinne on
tarjolla tulevana kesänä yli 34 000 matkapakettia, vaikka matkatarjonta sinne onkin vähentynyt.
Suomalaiset ovat löytäneet matkustusmuotona myös pitkät risteilyt muun muassa Välimeren-alueella. Tämän tilaston mukaan pitkiä risteilyjä on kesällä tarjolla 5 300.
Liitteenä on kesäkautta 1.4.–31.10.2017 koskeva tilasto vapaa-ajan valmismatkapakettien tarjonnasta, jonka
Suomen matkatoimistoalan liitto (SMAL) on koostanut matkanjärjestäjien tarjontaluvuista kohdekohtaiseksi
tilastoksi. Luvut koskevat ulkomaille suuntautuvia sarjatuotantoon perustuvia, lentäen tehtäviä vapaa-ajan
valmismatkapaketteja. Matkatarjontaa on verrattu kesäkauden 2016 vastaavan ajankohdan tilastoon. Näissä
luvuissa ei ole mukana ns. räätälöity matkatuotanto eli reittilentopohjainen omatoimimatkailu. Tilasto ei siis
anna täysin oikeaa kuvaa matkustuksen koko volyymista.
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Kreikka (193 166)
Espanja/Baleaarit/Kanaria (45 666)
Turkki (34 281)
Kroatia (25 626)
Italia (21 198)
Bulgaria (15 407)
Kypros (14 810)
Malta (6 751)
Montenegro (4 064)
Itävalta (3 934)

Lisätietoja:
- tilastoon osallistuneilta matkanjärjestäjiltä
- Heli Mäki-Fränti, toimitusjohtaja, Suomen matkatoimistoalan liitto ry SMAL, p. 040 575 1303
Liitteet:
- vapaa-ajan valmismatkojen tarjontatilasto 1.4.-31.10.2017
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.
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