
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

  

9.3.2015 

 
 

Suomalaiset haaveilevat Thaimaan matkasta mutta päätyvät 

Tukholmaan 

 
Tänä keväänä suomalaisia kiinnostavat eniten matkat Thaimaan Bangkokiin. 

Kaupunki on nyt suosituin matkakohde nettihakutilastoissa. Ero matkakohteiden 

nettihakujen ja todellisten ostettujen matkojen välillä on kuitenkin suuri. 

Nettipohjainen matkatoimisto Travellink on vertaillut 20 miljoonaa matkahakua ja 

100 000:tta netissä ostettua matkaa. 

 

Suomalaiset hakevat nyt netistä matkoja eniten Bangkokiin, Lontooseen, Malagaan ja 

Barcelonaan. Myös USA:n New York ja Miami kiinnostavat tänä keväänä. Matkoja ostetaan 

eniten kuitenkin Euroopan kaupunkikohteisiin Tukholmaan, Lontooseen, Berliiniin ja 

Amsterdamiin. Ostetuimpien matkojen sijalla viisi on kestosuosikki Malaga ja sijalle kymmenen 

on kivunnut New York, jonne myydään matkoja kahdeksan kertaa edellisvuotta enemmän. 

 

”Euroopan pääkaupungit ovat tänäkin keväänä suosituimpia matkakohteita, mikä ei yllätä. 

Kaukomatkaa Thaimaaseen aletaan usein tutkia ja suunnitella varhaisessa vaiheessa, vaikka 

itse matka tehtäisiinkin myöhemmin. Ero haaveiden ja todellisuuden välillä johtuu myös 

käytettävissä olevasta ajasta ja rahasta. Vaikka kaukomatkalle kaivataan, Euroopan kohteisiin 

pääsee nopeammin ja virkistävän matkan voi tehdä muutamassa päivässä. Ja tietenkin 

pienemmällä matkakassalla”, summaa Travellinkin maajohtaja Anne-Marjut Väänänen. 

 

 

TOP10 Haetuimmat matkakohteet 

(tammi-helmikuu 2015) 

TOP 10 Ostetut matkat (tammi-helmikuu 

2015) 

1. Bangkok 1.Tukholma 

2. Lontoo 2. Lontoo 

3. Malaga 3. Berliini 

 

4. Barcelona 4. Amsterdam 

5. New York 5. Malaga 

6. Berliini 6. Kööpenhamina 

7. Tukholma 7. Munchen 

8. Rooma 8. Barcelona 

9. Amsterdam 9. Lissabon 

10.  Miami 10. New York 

 
Tilastot perustuvat Travellinkin 20 miljoonan matkan nettihakuun ja 100 000 ostettuun matkaan tammi-helmikuussa 

2015. 

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

+358 41 5222 322. 

 

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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