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Näin paljon halvempia lentoliput ovat tänä vuonna 

 
Tänä vuonna lentolippujen hinnoissa voi säästää useita satasia edelliseen vuoteen 

verrattuna. Muun muassa Indonesiaan, Brasiliaan, USA:han, Ranskaan ja Färsaarille 

pääsee nyt uskomattoman halvalla. Näin osoittavat nettipohjaisen matkatoimisto 

Travellinkin tuoreet tilastot. 

 

” Juuri nyt monet lentoliput ovat alennusmyynnissä. Lentoyhtiöiden kova kilpailu on painanut 

lentolippujen hinnat ennätyksellisen alas. Tämä näkyy ennen kaikkea kaukomatkojen 

lentohinnoissa. Eroa viime vuoden hintoihin on jopa useita satoja euroja ja joihinkin kohteisiin 

pääsee jopa alle puoleen hintaan”, kertoo Travellinkin maajohtaja Anne-Marjut Väänänen. 

 

Suomalaisten into käyttää rahaa matkustamiseen ei näytä laantumisen merkkejä. 

” Suomalaiset käyttävät matkustamiseen yhtä paljon rahaa kuin ennenkin. Kun lentoliput 

saadaan halvemmalla, käytetään säästyvät eurot parempitasoiseen majoitukseen. Tämä näkyy 

siinä, että tänä vuonna majoitus varataan selvästi useammin neljän ja viiden tähden 

hotelleista”, sanoo Anne-Marjut Väänänen. 

 

Lippujen hintatilasto* perustuu 100 000 Suomesta varatun matkan keskihintoihin. Se osoittaa, 

että Suomesta on nyt selvästi halvempaa lentää useisiin lomakohteisiin kuin viime vuonna. 

 

Kaukolennot Keskihinta 2015 Näin paljon säästät 

verrattuna vuoteen 2014 

Jakarta, Indonesia 468 euroa 649 euroa 

Rio de Janeiro, Brasilia 671 euroa 490 euroa 

Sydney, Australia 939 euroa 354 euroa 

Johannesburg, Etelä-Afrikka 680 euroa 297 euroa 

Zanzibar, Tansania 611 euroa 186 euroa 

Miami, USA 612 euroa 132 euroa 

New York 504 euroa 122 euroa 

 

Euroopan lennot Keskihinta 2015 Näin paljon säästät 

verrattuna vuoteen 2014 

Biarriz, Ranska 61 euroa 284 euroa 

Färsaaret 210 euroa 248 euroa 

Lanzarote, Espanja 388 euroa 217 euroa 

Belfast, Irlanti 218 euroa 207 euroa 

Wien, Itävalta 229 euroa 53 euroa 

Milano, Italia 223 euroa 52 euroa 

 

Lisätietoa: Anne-Marjut Väänänen, maajohtaja Travellink, anne-marjut.vaananen@travellink.com, 

+358 41 5222 322. 

*Tilasto perustuu 100 000 Helsingistä tammi-maaliskuussa 2015 tehtyyn matkavaraukseen verrattuna tammi-

maaliskuuhun 2014. Travellink on verrannut meno- ja paluulentojen keskihintoja.  

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 550 000 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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