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Travellink on Pohjoismaiden johtava nettipohjainen matkatoimisto, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Travellink 
tarjoaa palveluita kolmella eri liiketoiminta-alueella: vapaa-ajan matkoissa, liikematkoissa sekä kokous- ja tapahtumamatkoissa. 
Travellinkin valikoimaan kuuluu 440 eri lentoyhtiötä ja yli 460 000 hotellia yli 40 000 kohteessa ympäri maailman. Travellink sekä 
eDreams, Go Voyages, Opodo ja Liligo kuuluvat eDreams ODIGEO -ryhmään, joka on Euroopan suurin nettimatkatoimisto ja 
verkkokauppayhtiö. eDreams ODIGEO on edustettuna yhteensä 44 maassa ympäri maailman. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman lentoja, 
hotelleja, autonvuokrausta sekä lento- ja hotellipaketteja. 
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Tänne suomalaiset matkustavat jouluna 2015 

Hong Kong ampaisi yllätyskohteena suosikkilistalle 

Suomalaiset suuntaavat tänä jouluna aikaisemmilta vuosilta tuttuihin  Euroopan kohteisiin 

Berliiniin, Lontooseen ja Riikaan. Kaukomatkojen suosikit Bangkok ja Dubai ovat saaneet 
trendikkään kilpailijan  - Hong Kong on kiitänyt 13 sijaa suosikkilistalla ylöspäin.  

”Tänä jouluna kiinnostavat suurkaupungit aurinkoa ja rantaelämää enemmän”, kertoo Travellinkin 
maajohtaja Anne-Marjut Väänänen. 

Suuri joukko suomalaisia haluaa tänäkin vuonna jättää loskan ja kylmyyden ja matkustaa lomalle joulun 

ja uuden vuoden ajaksi. Vaikka tänä jouluna on neljästä joulupäivästä huolimatta vähemmän vapaapäiviä 
kuin kahtena edellisenä vuonna, se ei näy joulun ajan matkojen varauksissa. 

”Jouluna suomalaiset matkustavat paljon huolimatta siitä, kuinka monta vapaapäivää pitää ottaa matkaa 

varten. Mutta tänä jouluna kohteina ovat entistä useammin suurkaupunkikohteet, joissa pääsee irti 
kotimaan joulustressistä hieman lyhyempien lomienkin aikana”, kertoo Anne-Marjut Väänänen. 

Joulumatkoja on vielä saatavilla 

Jos haluaa viettää joulun ajan poissa Suomesta, matkalle pääsee vielä. 

”Jos on joustava lähtö- ja paluupäivien, matkan keston ja kohteen suhteen, joulumatkoja on vielä hyvin 

saatavilla. Kannattaa välttää myös suosikkilistan kohteita. Uuden, positiivisesti yllättävän suosikkikohteen 
voi löytää huomattavasti halvemmalla”, vinkkaa Anne-Marjut Väänänen. 

Joulun suosituimmat matkakohteet (viime vuoden sijoitus suluissa) 

Top-10 Eurooppa Top-10 Kaukomatkat 

1. Berliini (3) Bangkok (1) 

2. Lontoo (1) Dubai (2) 

3. Riika (5) Miami (3) 

4. Malaga (4) New York (4) 

5. Amsterdam (6) Manilla (10) 

6. Budapest (8) Phuket (6) 

7. Praha (7) Delhi (13) 

8. München (2) Tel Aviv (7) 

9. Teneriffa (18) Ho chi min city (5) 

10. Rooma (15) Hong Kong (23) 

 

Lisätietoa: Anne-Marjut Väänänen, maajohtaja Travellink, +358 41 5222 322, anne-marjut.vaananen@travellink.com  


