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Suomen viileä suvi vilkastuttanut matkamyyntiä Etelä-Euroopan kohteisiin
- Maakunnista kesää jatketaan ’etelässä’ vielä pitkälle syksyyn
Yksi suomalaisten kesälomakäyttäytymisen merkittävimmistä ohjaajista on sää. Keväällä tekemämme selvityksen
mukaisesti suomalaiset lomailevat ja mökkeilevät tänä kesänä kyllä ahkerasti kotimaassa, mutta vilakat kesäkelit ja
ennusteet epävakaan sään jatkumisesta ovat saaneet entistä useamman etsimään mahdollisuutta pieneen
pyrähdykseen Etelä-Euroopan aurinkoon ja lämpöön.
Kesän etenemisen myötä vilkastunut kysyntä on huomattu sekä kivijalka- että online-matkatoimistoissa, joissa
asiakkaille räätälöidään nyt kuumeisesti erimittaisia matkoja Euroopan suosittuihin ja myös rauhallisempiin kohteisiin.
Suuret matkanjärjestäjät puolestaan ovat lisänneet tarjontaansa sekä kesälle että alkusyksylle.
-

Suomalaisten ikivihreitä suosikkikohteita ovat Kreikan saaret Kreeta ja Rodos sekä Manner-Espanja ja
Mallorca. Viime vuosina asemiaan kiinnostavien kohteiden listalla ovat kohentaneet Kroatia, Portugali ja
Bulgaria, ja myös Turkki on edelleen suomalaisten matkakohteiden kymmenen kärjessä -listalla, toteaa
Suomen matkatoimistoalan liiton SMALin toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Aurinkoa ja lämpöä on tänä kesänä riittänyt myös Keski-Euroopan maissa, jotka houkuttelevat aktiivilomia etsiviä
suomalaisia patikoimaan vuoristomaisemiin, tutustumaan paikalliseen kaupunkikulttuuriin tai ihastelemaan maisemia
jokiristeilyllä. Suomalaiset ovat tekeväistä kansaa, mikä näkyy nykyään myös lomakohteiden ja hotellien valinnassa.
Etelänlomallakaan ei haluta enää pelkästään makoilla auringossa, vaan tarjolla pitää olla erilaisia aktiviteetteja,
nähtävyyksiä ja tapahtumia. Myös hyvä ruoka on yhä useamman suomalaisen motivaattori matkakohteen valinnassa.
Erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella on nähtävissä, että moni suomalainen viettää kesän uskollisesti
kotimaassa, mutta jatkaa kesää ’etelässä’ myöhemmin syksyllä mökkikauden päätyttyä.
-

Syys- ja lokakuulle sijoittuvien matkojen kysyntä Välimeren maihin on ollut entistä suurempaa, ja eräät
matkanjärjestäjät ovat lisänneetkin suoria maakuntalentoja Etelä-Euroopan lomakohteisiin. Niin pariskunnat
kuin monet perheetkin haluavat jatkaa kesää ja varmistella muutamia lämpimiä päiviä myös syksylle. Näissä
maissahan syys-lokakuun lämpötilat ovat usein juuri sopivan kesäisiä suomalaisten makuun, muistuttaa MäkiFränti.

Kesän vilkkaasta matkamyynnistä huolimatta valmismatkoja on tarjolla vielä moniin kohteisiin. Erilaisia
matkailupalveluja tarjoavien yritysten määrä on erityisesti sähköisen kaupan myötä kasvanut viime vuosina
räjähdysmäisesti. Räätälöityjä matkapaketteja etsivän kannattaakin olla tarkkana siinä, että hankkii matkansa
luotettavalta, kuluttajan oikeuksia kunnioittavalta ja alan lainsäädäntöä noudattavalta matkatoimistolta.
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