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ULKOMAAN LOMAMATKAT TALVELLA 2016-2017
Julkaisemme ohessa talvikautta 1.10.2016-30.4.2017 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.
SMALin keräämien tietojen perusteella talven 2016-2017 ajalle on tarjolla lähes 380 000 valmismatkaa.
Talvella suomalaiset matkustavat kesäkauden tapaan mieluiten Eurooppaan, johon on ensi talveksi tarjolla
noin 256 000 matkaa. Kanariansaaret ovat Euroopan talvikohteista kiinnostavin vuodesta toiseen. Kaikista
talvikautena tarjolla olevista, Eurooppaan suuntautuvista valmismatkoista, lähes 86 % suuntautuu Kanariansaarille. Toiseksi vetovoimaisin alueen kohteista on Madeira, jonne on tarjonnassa seuraavana talvikautena lähes 12 000 valmismatkaa.
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kohteisiin matkustaminen on pysytellyt jo useamman vuoden aiempaa
alemmalla tasolla, koska alueen poliittinen epävakaisuus on jatkunut pitkään. Matkatarjonta sinne on asettunut noin 20 000 matkan tasolle. Arabiemiirikuntiin suuntautuvien matkojen osuus tuosta määrästä on
noin 66 % eli noin 13 000 matkaa.
Kaukokohteista selkeästi suosituin on Kaakkois-Aasian Thaimaa, jonne suuntautuva valmismatkatarjonta
tulevalla talvikaudella on liki 52 000. Karibian ja Väli-Amerikan kaukokohteisiin lukeutuvien maiden
kiinnostavimpia kohteita ovat Meksiko noin 6 000:n sekä Kuuba ja Dominikaaninen tasavalta noin 4 600
matkan tarjonnallaan. Muiden kaukokohteiden maista merkittävin on edellisvuosien tapaan Kap Verde,
jonne on tarjolla yli 4 600 matkaa.
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. Esimerkkinä tällaisesta kohteesta on Itävalta, jonne kohdistuvia matkoja on tarjolla seuraavana talvikautena yli 7 500.
Talven 2016/2017 Top ten-lista
1. Espanja/Kanaria (222 496)
2. Thaimaa (51 652)
3. Arabiemiirikunnat (13 057)
4. Portugali/Madeira/Azorit (12 106)
5. Itävalta (7 536)
6. Meksiko (6 010)
7. Kuuba (4 683)
8. Kap Verde (4 645)
9. Dominikaaninen tasavalta (4 586)
10. Italia (3 752)
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tilastoon osallistuneilta matkanjärjestäjiltä
vapaa-ajan valmismatkojen tarjontatilasto 1.10.2016 -30.4.2017

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.

