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Ulkomaan lomamatkat talvella 2019-2020
SUOMALAISET HAKEVAT TALVILOMALTAAN VALOA JA LÄMPÖÄ, MYÖS LUMIAKTIVITEETIT KIINNOSTAVAT
Suomen matkatoimistoalan liitto (SMAL) julkaisee vapaa-ajan matkapakettitarjonnasta talvikautta 1.10.201930.4.2020 koskevan tilaston, jossa matkanjärjestäjien tarjontaluvut on koottu kohdekohtaiseksi tilastoksi. Luvut
koskevat ulkomaille suuntautuvia sarjatuotantoon perustuvia vapaa-ajan matkapaketteja lentäen.
SMALin keräämien tietojen perusteella talven 2019-2020 ajalle on tarjolla lähes 350 000 matkapakettia, 5,7 %
vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Pienet kapasiteettivaihtelut ovat tavallisia, koska tarjontaa
pyritään koko ajan mukauttamaan kysyntään, joka elää esim. säiden ja taloussuhdanteiden mukaan. Laskua selittää
osaltaan myös ns. räätälöityjen matkojen osuuden jatkuva kasvu, jonka seurauksena tässä tilastossa mukana olevien
sarjatuotantopohjaisten matkojen tarjontaa on voitu supistaa.
Eurooppa kiinnostaa suomalaisia niin kesällä kuin talvella. Matkapaketteja on alueelle tarjolla tulevana talvikautena
noin 222 000, joista liki 82 % suuntautuu Kanariansaarille. Kohde vetää vuodesta toiseen eniten suomalaismatkustajia.
Toista sijaa pitää alueen kohteista edellisvuosien tapaan Madeira, jonne on tarjolla seuraavana talvikautena lähes
12 000 matkapakettia.
Muista matkakohteista Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kohteiden tarjonta pysyy tulevana talvena suurin piirtein viime
vuoden tasolla noin 45 000 matkapaketilla. Alue koetaan taas turvalliseksi ja sinne halutaan jälleen matkustaa.
Kohteen maista Egypti on vetovoimaisin ja sinne on tarjolla lähes 15 000 matkapakettia. Toiseksi eniten kohteen
matkapaketeista kohdentuu Arabiemiirikuntiin, jonne on tarjonnassa 13 500 matkapakettia.
Kaukokohteista selkeästi suosituin on entiseen tapaan Kaakkois-Aasian Thaimaa, jonne suuntautuva
matkapakettitarjonta tulevalla talvikaudella on hieman alle 40 000. Toiseksi suosituin alueen kohteista on Vietnam,
jonne on tulevana talvikautena tarjolla yli 4 000 matkaa. Koko alueen tarjonta laski edellisvuoteen verrattuna noin 3
%. Karibian ja Väli-Amerikan kaukokohteisiin lukeutuvien maiden kiinnostavimpia kohteita ovat Dominikaaninen
tasavalta lähes 4 000 sekä Kuuba ja Meksiko, kumpikin lähes 3 000 matkan tarjonnallaan. Muiden kaukokohteiden
maista Kap Verde on edellisvuoden tapaan nostanut suosiotaan ja sinne on tarjolla lähes 11 500 matkaa, edellisvuotta
noin 18 %:a enemmän.
Talvikauden kohteilta haetaan valoa ja lämpöä sekä enenevässä määrin mielekästä tekemistä. Lentopohjaisilla
risteilyillä, jotka suomalaiset ovat ottaneet omakseen, kumpikin tavoite on saavutettavissa. Tässä tilastossa mukana
olevia risteilyjä on ensi talvikaudeksi tarjolla noin 5 000. Talviaktiviteetteja, mm. laskettelua ja hiihtoa, löytyy mm.
Itävallasta, jonne on tarjonnassa ensi talvena noin 9 000 matkapakettia ja Italiasta, jonne on tarjolla reilut 4 000
matkapakettia.
Talven 2019/2020 Top ten -lista
1. Espanja - sis. Kanaria (185 357)
2. Thaimaa (39 531)
3. Egypti (14 720)
4. Arabiemiirikunnat (13 364)
5. Portugali - sis. Azorit & Madeira (12 427)
6. Kap Verde (11 405)
7. Itävalta (8 975)
8. Israel (4 772)
9. Gambia (4 246)
10. Vietnam (4 096)
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tilastoon osallistuneilta matkanjärjestäjiltä
vapaa-ajan matkapakettien tarjontatilasto 1.10.2019 -30.4.2020

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 matkapakettituotantoa.

