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Neitseelliset kohteet ja vihreä matkustus ovat in 
 

Vihreä luontomatkailu on uusi trendi ( http://www.travellink.fi/vihreamatkustus).  Luonnossa 

vaeltaminen vie tilaa ruuhkaisiin turistikeskuksiin suuntautuvilta all-inclusive 

matkoilta. Sekä liike- että vapaa-ajan matkustajat ovat nyt ympäristötietoisia, 

osoittaa Travellinkin ekokysely. 

 

Euroopan suurkaupungit ovat edelleen suosikkikohteita mutta luonnonmukainen, vihreä 

matkustaminen kiinnostaa yhä useampaa matkustajaa. ”Matkustajat etsivät nyt neitsellisiä 

matkakohteita ja mielenrauhaa. Aktiivilomat kiinnostavat. Ihmiset haluavat harrastaa 

joogaa, osallistua aitoihin retriitteihin, vaeltaa viidakossa ja luonnonpuistoissa tai sukeltaa 

kirkkaissa vesissä”, kertoo Travellinkin maajohtaja Anne-Marjut Väänänen. 

 

Travellinkin tekemän ekokyselyn* mukaan kuusi kymmenestä suomalaisesta matkustajasta 

on halukas maksamaan enemmän ympäristöystävällisestä matkustamisesta. Yhdeksän 

kymmenestä valitsee lennon matkakohteeseen. Kahdeksan kymmenestä käyttää metroa tai 

bussia matkakohteessa. Seitsemän kymmenestä kävelee tai pyöräilee matkakohteessa. 

Kahdeksan kymmenestä haluaa käyttää samoja lakanoita tai pyyhkeitä useamman päivän 

ja sammuttaa valot sekä ilmastointilaitteen poistuessaan huoneesta. ”Sekä liike- että 

vapaa-ajan matkustajat haluavat matkustaa niin ympäristöystävällisesti kuin mahdollista. 

Tosiasia on, että pienilläkin teoilla on merkitystä”, jatkaa Väänänen.  

 

9 vinkkiä vihreään matkustamiseen 

1. Valitse suorat, vihreät lennot ilman välilaskuja 

2. Valitse kohteet mahdollisimman läheltä ja vältä kaukomatkoja 

3. Valitse ympäristösertifioitu hotelli tai vuokraa talo tai huoneisto 

4. Suosi lähiruokaa, paikallisia ravintoloita ja palveluita. Vältä all-inclusive hotelleja 

5. Käytä julkista liikennettä, junia ja busseja aina kun mahdollista 

6. Älä vaihda pyyhkeitä tai lakanoita päivittäin 

7. Sammuta valot ja ilmastointi, kun lähdet huoneesta 

8. Säästä vettä, älä ota pitkiä suihkuja  

9. Kompensoi lentosi hiilidioksidipäästöt 

 
*Travellinkin pohjoismaiseen ekokyselyyn vastasi 2100 matkustajaa  

 

Travellink tukee vähäosaisten tyttöjen terveyttä ja koulutusta Planin projektissa. Lisäksi 

Travellink kompensoi omien liikematkojensa ympäristövaikutukset tukemalla Afrikan 

vesiprojektia. Myös yksityiset ihmiset voivat kompensoida matkustamisen päästöjä. Travellink 

Liikematkat tarjoaa yrityksille yksityiskohtaisen, toteutuneeseen matkustukseen perustuvan 

ympäristöraportin.  
 

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 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 43 maassa ympäri maailman. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman lentoja, 
hotelleja, autonvuokrausta sekä lento- ja hotellipaketteja. 

http://www.travellink.fi/vihreamatkustus
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