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JOULU ULKOMAILLA? SUOMALAISTEN TALVEN HAETUIMMAT LOMAKOHTEET
Suunnitteletko lomareissua talven kylmyyden ja pimeyden keskelle? Niin tekee moni muukin. Lento- ja hotellihakukone
momondo.fi selvitti hakutilastojaan analysoimalla suomalaisten haetuimmat kohteet jouluksi ja talvisesongille. Tilastojen
perusteella suomalaiset matkustavat lämmön perässä, ja talviurheilukohteet tai lähellä sijaitsevat Euroopan kaupunkilomat
eivät tänä vuonna mahtuneetkaan haetuimpien joukkoon.

Bali on kasvattanut suosiotaan viime vuosina tasaisesti ja on suomalaisten tämän talven haetuin lentokohde. Kuva: Jared Rice / Unsplash

Jouluun ja alkuvuoteen sisältyy monia matkustusmahdollisuuksia juhlapyhien ja hiihtolomien lisätessä töistä saatuja vapaapäiviä.
Suomalaisten joulun ja uudenvuoden ympärille sijoittuvat matkahaut ovatkin momondon tilastojen perusteella kasvaneet vuodesta 2015
jopa kolmanneksen (33 %). Suosituimpia matkustuspäiviltään joulukuun alun ja helmikuun lopun välille sijoittuvista kohteista ovat tänä
vuonna lämpimät kaukokohteet Bali, Phuket ja Krabi.

”Suomalaisten joulusesonkiin sijoittuvat haut ovat parissa vuodessa kasvaneet kolmanneksen, ja tämän vuoden tilastoissa haetuimpia ovat
erityisesti paljon aurinkoa ja lämpöä tarjoavat matkakohteet. Listan kärkikohteeseen, Balille, haluaa nyt moni ja sen koko talven haut ovat
kasvaneet viime vuodesta yli puolella”, kertoo momondon Suomen edustaja Miina Malkki. ”Vahvimmin nouseva kohde on kuitenkin Las
Vegas, jonne suomalaisten koko alkutalven haut ovat kasvaneet 165 prosenttia ja joka on koko listan neljänneksi haetuin kohde.”

JOULU-HELMIKUUN TOP 5 HAETUINTA KOHDETTA:
1.       Denpasar, Bali
2.       Phuket
3.       Krabi
4.       Las Vegas
5.       Teneriffa

JOULU-HELMIKUUN HAUISSA ENITEN KASVUA VUOTEEN 2016:
1. Las Vegas + 165 %
2. Denpasar Bali + 56 %
3. Goa + 45 %

JOULUN YKKÖSKOHDE BANGKOK, HAUT MADEIRALLE KASVANEET ENITEN



Joulukohteena viime vuoteen verrattuna suosiotaan eniten on kasvattanut Madeira, jonka haut ovat kasvaneet 47 prosenttia. Toiseksi eniten
kasvua on Balin hauissa ja kolmantena listalla ovat Malediivit. Haetuimmat joulukohteet ovat tänä vuonna kestosuosikit Bangkok, Dubai ja
Phuket.

JOULUN JA UUDENVUODEN TOP 5 HAETUINTA KOHDETTA:
1.       Bangkok
2.       Dubai
3.       Phuket
4.       Denpasar, Bali
5.       Malaga

JOULUN JA UUDENVUODEN HAUISSA ENITEN KASVUA VUOTEEN 2016:
1. Madeira + 47 %
2. Denpasar, Bali + 34 %
3. Male, Maledives + 33 %

HAKUTILASTOISTA:
Tilastot on kerätty vuoden 2017 huhtikuun 7. ja lokakuun 27. päivän välisenä aikana momondo.fi kautta tehtyjen hakujen perusteella. Koko
talven haetuimpien kohteiden matkustuspäivämäärät ovat joulukuun 1. ja helmikuun 28. päivän välillä. Joulun ja uudenvuoden haetuimpien
kohteiden matkustuspäivämäärät ovat joulukuun 22. ja tammikuun 1. päivän välillä. Jotta tuloksia ja kasvua pystyttiin mittaamaan,
hakutuloksia verrattiin vuoden 2016 vastaavien matkustuspäivien hakuihin.
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momondosta:
momondo.fi on ilmainen ja inspiroiva kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee miljardeja lento-, hotelli- ja matkahintoja. momondo on voittanut
lukuisia palkintoja, ja sitä ovat suositelleet useat johtavat kansainväliset mediat, kuten CNN, Frommer’s, The New York Times ja The Daily Telegraph.
momondon pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia yli 30 kansainvälisellä markkina-alueella. momondon mobiilisovellukset
ovat saatavilla ilmaiseksi iPhone - ja Android -laitteille. momondoa hallinnoi KAYAK, joka on Priceline Groupin itsenäinen tytäryhtiö.


