
 

 

Ensi talven lomia myyty ennätystahtia – uutuutena Punta Cana 

Dominikaanisessa tasavallassa 

 

Suomalaiset ovat selvästi kiinnostuneita jättämään tulevana syksynä harmaat säät taakseen ja suuntaamaan 

lämpöön. Ensi talven lomien kysyntä on poikkeuksellisen aikaisessa ja matkoja on varattu ennätysmäärä 

erityisesti lokakuulle ja marraskuulle. Lähikohteista Gran Canaria on ollut suomalaisten suosiossa ja 

kaukokohteista Sri Lanka, Vietnam, Mauritius, Meksiko ja Thaimaa.  

Lähikohteisiin talvikaudella suuntaavista yli puolet on lapsiperheitä, kun taas kaukokohteisiin matkaavista noin kaksi 

kolmasosaa on ilman lapsia matkustavia aikuisia. 

”Matkan pituus vaikuttaa talvilomakohteen valintaan. Pienten lasten kanssa matkustavat suosivat Kanariaa 

lentoajan ja sen helppouden vuoksi. Ne, jotka voivat irrottautua lomalle talvella pariksi viikoksi, suuntaavat 

kaukokohteisiimme rentoutumaan”, kertoo TUI Finlandin PR- ja viestintäpäällikkö Pauliina Pajunen.  

TUI Finlandin asiakkaat matkaavat talvella kaukomaille erityisen mukavasti, sillä ensi talvena Dreamliner -lennoilla 

pääsee viiteen suosittuun kaukokohteeseen: Sri Lankaan, Vietnamiin, Mauritiukselle, Meksikoon ja Thaimaahan. 

Dreamlinerin modernin tekniikan ansiosta koneissa on matalampi melutaso ja korkeampi ilmapaine auttaa 

pysymään virkeämpänä. Matkustamoviihtyvyyteen on panostettu paljon ja koneista löytyy henkilökohtainen 

viihdejärjestelmä jokaiselle.  

Talven uutuuskohde Punta Cana  

Dominikaanisen tasavallan talven uutuuskohde Punta Cana hurmaa matkailijat hyväntuulisuudellaan, upeilla 

rannoilla ja hinta-laatusuhteeltaan erinomaisilla hotelleilla. TUIn hotellivalikoima Punta Canassa sisältää yhdeksän 



hotellia, joukossaan muun muassa perhehotelli, aikuisille suunnattu hotelli, hotelli vesipuistolla sekä TUIn oma 

konseptihotelli RIU, joka on tunnettu ensiluokkaisesta palvelutasostaan.  

 

Lisää lentoja syys- ja hiihtolomaviikoille 

Koulujen loma-ajat ovat vilkasta matkustusaikaa ja TUI vastaa kasvaneeseen kysyntään lisäämällä lomalentoja ja 

matkustuskapasiteettia suosituille syysloma- ja hiihtolomaviikoille. Talvikauden 2017–2018 uutuutena ovat suorat 

lennot hiihtolomaviikolla Oulusta ja Vaasasta Kap Verdeen. 

 

Lisälennot syyslomille: 

Helsinki - Rodos 14.10.2017 

Helsinki - Mallorca 14.10.2017 

Helsinki - Rodos 15.10.2017 

Helsinki - Antalya 15.10.2017 

Helsinki - Kypros 16.10.2017 

 

Lisälennot hiihtolomille: 

Helsinki - Gran Canaria 17.2.2018 

Helsinki - Teneriffa 18.2.2018 

Helsinki - Kap Verde 20.2.2018 

Vaasa - Kap Verde 27.2.2018 

Oulu - Kap Verde 6.3.2018 

 

Lisätiedot: 

Pauliina Pajunen, PR- ja viestintäpäällikkö, TUI Finland, p. +358 43 8266 674, pauliina.pajunen@tui.fi  

 

TUI Nordic on Pohjoismaiden matkailumarkkinoiden johtava matkanjärjestäjä 20 prosentin markkinaosuudellaan. Vuonna 

1961 perustettu konserni tarjoaa valmismatkoja, lentoja ja risteilyjä. TUI Nordiciin kuuluvat TUI Sverige, TUI Norge, TUI 

Danmark ja TUI Finland, sekä Nazar, WonderCruises ja lentoyhtiö TUIfly. Saksalainen matkanjärjestäjäkonserni TUI Group 

toimii maailmanlaajuisesti noin 180 kohteessa. www.tui.fi 

mailto:pauliina.pajunen@tui.fi
http://www.tui.fi/

