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Suomalaiselle	  loma	  saa	  maksaa	  alle	  tonnin	  viikossa	  
	  
Kaksi	  kolmasosaa	  suomalaisista	  investoi	  kesälomaansa	  101–500	  euroa	  
viikossa.	  Viidesosa	  on	  valmis	  panostamaan	  tuhat	  euroa.	  Tämä	  selviää	  
Holiday	  Inn	  –ketjun	  toteuttamasta	  kyselystä,	  johon	  osallistui	  yli	  4	  000	  
suomalaista.	  	  
	  
Alle	  sadan	  euron	  viikkobudjetilla	  lomailee	  joka	  kymmenes	  suomalainen.	  Joka	  
viides	  on	  sen	  sijaan	  valmis	  investoimaan	  500–1000	  euroa	  viikossa.	  
	  
Kyselyn	  mukaan	  suomalaiset	  arvostavat	  kesäloman	  majoituksessa	  ylellisyyden	  
sijaan	  kohtuullista	  hintaa.	  Kyselyssä	  tiedusteltiin,	  minkä	  verran	  vastaajat	  ovat	  
valmiita	  investoimaan	  hotelliyöhön:	  vastaajista	  lähes	  kaikki	  käyttäisivät	  
kotimaan	  hotelliyöpymiseen	  maksimissaan	  90	  euroa	  yöltä.	  Noin	  70	  prosenttia	  
vastaajista	  piti	  sopivana	  hintana	  50-‐70	  euroa.	  
	  
”Holiday	  Inn	  -‐hotellien	  hintataso	  on	  varsin	  kohtuullinen.	  Hyvän	  
hintalaatusuhteen	  saa	  etenkin	  kesällä,	  jolloin	  yhden	  yön	  hinta	  on	  alkaen	  75	  
euroa”,	  sanoo	  Timo	  Vehmas,	  Holiday	  Inn	  –hotellien	  tuotemerkkipäällikkö.	  
	  
Netti	  kertoo	  matkustajille	  minne	  mennä	  
	  
Matkustajat	  osaavat	  hakea	  tietoa	  majoituksesta.	  73	  prosenttia	  vastaajista	  katsoo	  
verkkopalveluista	  arvioita	  tai	  kokemuksia	  ennen	  matkaa	  hotellivalintansa	  tueksi.	  
Suosituin	  paikka	  tiedonhankintaan	  on	  Google,	  mutta	  moni	  käyttää	  myös	  
matkailuun	  tarkoitettuja	  palveluita.	  Näistä	  yleisimmin	  mainittiin	  booking.com,	  
ebookers.com,	  hotels.com	  ja	  travellink.com.	  
	  
Joka	  kolmas	  on	  valmis	  matkustamaan	  pari	  tuntia	  nukkuakseen	  kotona	  
	  
Suosivatko	  ihmiset	  kotona	  nukkumista	  hotellimajoituksen	  sijaan?	  Kolmasosa	  
matkustaisi	  maksimissaan	  2	  tuntia	  päästäkseen	  kotiin,	  toinen	  kolmasosa	  jopa	  
kolme	  tuntia.	  Pidemmän	  ajan	  matkustaisi	  joka	  neljäs.	  
	  
”Suomalaisessa	  matkustuskulttuurissa	  minilomailun	  suosio	  on	  kasvussa.	  Tämä	  
on	  ollut	  pitkään	  tapana	  Keski-‐Euroopassa,	  jossa	  viikonloput	  hotelleissa	  ovat	  
usein	  varsin	  vilkkaita.	  Kynnys	  hotelliyöpymiseen	  on	  myös	  pienempi	  kuin	  
Suomessa.	  Suunta	  on	  kohti	  keskieurooppalaista	  tapaa,	  mutta	  muutos	  tapahtuu	  
hitaasti”,	  toteaa	  Vehmas.	  
	  
”Suomessa	  hotellimajoittuminen	  voi	  olla	  vaihtoehto	  taksimatkalle	  kotiin,	  jolloin	  
on	  mahdollista	  jopa	  säästää	  rahaa.	  Hotelli	  myös	  antaa	  asukkaallensa	  vapauden	  
valita,	  miten	  viettää	  lomansa.	  Kesätapahtumien	  vetovoima	  on	  huomattava	  ja	  
hotellit	  ovat	  suuressa	  suosiossa	  niiden	  aikana	  –	  juuri	  tämän	  vapauden	  vuoksi”,	  
jatkaa	  Vehmas.	  
	  



Lisätiedot:	  
www.finland.holidayinn.com	  
	  
Tiedotteen	  lähteenä	  on	  käytetty	  Holiday	  Inn	  –hotellien	  asiakaskyselyä,	  johon	  
vastasi	  lähes	  4100	  suomalaista.	  
	  
Halutessanne	  asiakaskyselyn	  tulokset	  ovat	  saatavilla	  osoitteesta:	  
sonja.horelli@viestintamyy.fi	  
	  


