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VALMISMATKOJEN TARJONTA KESÄLLÄ 2016 EDELLISVUODEN TASOLLA
Valmismatkojen tarjonta tulevana kesänä on suurin piirtein samaa tasoa kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tiettyjen ajankohtien ja kohteiden osalta matkoja on tarjolla enää vähän. Matkustajien
kannattaakin olla liikkeellä ajoissa, jotta matkan saa haluttuun kohteeseen ja aikaan.
Ohessa on kesäkautta 1.4.–31.10.2016 koskeva tilasto vapaa-ajan valmismatkatarjonnasta, jonka
Suomen matkatoimistoalan liitto (SMAL) on koostanut matkanjärjestäjien tarjontaluvuista kohdekohtaiseksi tilastoksi. Luvut koskevat ulkomaille suuntautuvia sarjatuotantoon perustuvia vapaaajan valmismatkoja lentäen. Matkatarjontaa on verrattu kesäkauden 2015 vastaavan ajankohdan tilastoon. Näissä luvuissa ei ole mukana ns. räätälöity valmismatkatuotanto eli reittilentopohjainen
omatoimimatkailu. Tilasto ei siis anna täysin oikeaa kuvaa matkustuksen koko volyymista. Suosituimmat aurinkolomakohteet siitä kuitenkin pystyy näkemään.
Suomalaisten suosiossa kesäkaudella on vuodesta toiseen Eurooppa. Valmismatkojen kokonaistarjonnasta (426 304) reilu 77 % kohdistuu tälle alueelle. Kreikka on Euroopan kohteiden kestosuosikki vuodesta toiseen. Sinne on tulevana kesänä tarjolla matkoja lähes 9 % enemmän kuin viime kesäkaudella kokonaistarjonnan ollessa sinne yli 175 000. Kaikista kesäaikana tarjolla olevista tämän
alueen valmismatkoista yli 53 % suuntautuu Kreikkaan. Muita suosittuja alueen kohteita ovat Espanja, Italia ja jo viime vuosina suosiotaan kasvattaneet Kroatia ja Malta.
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kohteisiin on tulevana kesänä tarjolla lähes 27 % vähemmän valmismatkoja kuin kesällä 2015. Turkki on alueen kohteista suosituin kohteen haasteista huolimatta.
Sinne on tarjolla tulevana kesänä lähes 80 000 valmismatkaa eli yli 96 % alueelle suuntautuvista
matkoista.
Kaukokohteisiin ei juuri matkusteta kesäkaudella valmismatkoilla. Valmismatkatarjonta kaikkiin
kaukokohteisiin onkin tulevana kesänä vain reilut 4 000.
Risteilyt näyttelevät suomalaisten matkavalikoimissa koko ajan suurempaa roolia. Välimeren alueen
risteilyt ovat kesäaikaan suosittuja. Tämän tilaston mukaan näitä risteilyjä on tarjolla reilut 8 000.
Näistä luvuista puuttuu kuitenkin osa alueelle suuntautuvista risteilystä.
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Kreikka (175 618)
Turkki (79 871)
Espanja/Baleaarit/Kanaria (46 974)
Italia (23 237)
Kroatia (19 962)
Kypros (13 555)
Bulgaria (11 430)
Portugali/Madeira/Azorit (7 487)
Malta (5 479)
Itävalta (4 323)

Lisätietoja:
- tilastoon osallistuneilta matkanjärjestäjiltä
Liitteet:
- vapaa-ajan valmismatkojen tarjontatilasto 1.4.-31.10.2016
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.

