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MOMONDOLTA UUSI IPAD-SOVELLUS MOMONDO PLACES – HAE 

MATKAVINKKEJÄ MIELIALAN MUKAAN 
 

Matkahakukone momondo.fi on juuri julkaissut uuden iPad-sovelluksen: momondo places on 

ilmainen kaupunkiopas, jonka kartat toimivat myös offline-tilassa. Sovelluksesta löytyy tällä 

hetkellä englanninkieliset matkaoppaat seitsemään maailman suosituimpaan 

kaupunkilomakohteeseen, ja uusia kaupunkeja lisätään oppaaseen lähitulevaisuudessa. 

 

momondo places -sovelluksen avulla matkailija voi löytää tietoa ja inspiraatiota parhaista 

nähtävyyksistä, tuntemattomammista helmistä, toreista, putiikeista, ravintoloista, kahviloista, 

baareista ja hotelleista seitsemässä maailman upeimmista kaupungeista. Nämä kohteet ovat 

Barcelona, Berliini, Kööpenhamina, Lontoo, New York, Pariisi ja Rooma. 

 
Jokainen kaupunkiopas sisältää yli 200 ainutlaatuista vinkkiä, jotka on jaoteltu kuuden eri 

mielialan mukaisesti. Sovelluksen avulla voi etsiä vinkkejä tekipä matkailijan mieli lähteä 

tutustumaan paikalliseen arkeen, romanttiselle, sosiaaliselle tai hienostuneelle lomalle tai sitten 

perhe- tai kulttuurimatkalle. 

 

Matkailija voi valita mieleisensä kategorian sovelluksen väripyörästä ja näin räätälöidä 

kaupunkioppaan omaan mielialaansa tai matkustustyylinsä sopivaksi. 

 

 
 
Sovelluksen kaupunkioppaita voi räätälöidä mielialan lisäksi myös kaupunginosien ja erilaisten 

aktiviteettien mukaan. 

http://www.momondo.fi/
https://itunes.apple.com/us/app/momondo-places-free-city-guides/id750949955?mt=8


 
momondon kaupunkiopassovellus näyttää ja toimii kuten kirja, joten matkailija voi etsiä 

inspiraatiota tutulla tavalla selailemalla sen sivuja. Sovelluksessa on myös Favourites-toiminto, 

jonka avulla käyttäjä voi valita omat suosikkinsa ja tehdä matkaoppaasta oman, personoidun 

version. 

 

“momondo places on suunniteltu hauskaksi ja inspiroivaksi välineeksi matkailijoille. Sovelluksen 

avulla kaupunkiloman suunnittelusta ja itse matkasta tulee hieman jännittävämpää. 

Virtuaalioppaan selaileminen värikategorioittain järjesteltynä on uusi ja hauska tapa tutustua 

lempipaikkoihisi”, sanoo momondon edustaja Julie Pedersen. 

 

”Sovellus on ilmainen, sillä haluamme jatkuvasti tarjota inspiraatiota auttamaan matkailijoita 

heidän matkavalinnoissaan. Inspiraation lisäksi momondo places on myös hyvin käytännöllinen 

matkailijan apuväline. Sen avulla voi helposti ja nopeasti luoda omannäköisensä matkaoppaan, 

ottaa sen mukaan reissuun ja löytää perille kohteisiin offline-karttojen avulla – ilman huolta 

internetin käytön ulkomaanmaksuista”, Pedersen lisää. 

 

Kun kaupunkioppaan on kerran ladannut sovellukseen, koko oppaan sisältö on käytettävissä 

offline-tilassa. Sovelluksen karttoja ja GPS-toimintoa on siis helppo käyttää matkalla – myös silloin, 

kun nettiyhteyttä ei ole käytettävissä. Kaikki oppaan vinkit näkyvät kartalla, joten matkailija 

näkee heti kaikki lähistöllä sijaitsevat kohteet. 

 
momondo places on saatavilla iPadille. Sovellus on englanninkielinen. momondo jatkaa 

sovelluksen kehittämistä ja päivittämistä – seuraavaksi kaupunkioppaiden joukkoon lisätään 

Lissabon, Amsterdam ja Moskova. Lisäksi sovelluksesta julkaistaan myöhemmin myös 

mobiiliversio. 

 
momondo places pähkinänkuoressa: 
 Lajittele mielialasi mukaan: Valitse väripyörästä romanttinen, sosiaalinen, perhe, paikallinen, 

kulttuuri tai hienostunut ja anna sovelluksen inspiroida matkaasi mielialasi mukaan 
 Kerää omat suosikkisi: Tallenna omat lempipaikkasi suosikkilistallesi ja luo omannäköisesi 

matkaopas 
 Toimii ilman nettiä: Kaikki sisältö on ilmaista, matkaoppaat ovat käytettävissä offline-tilassa, ja 

kartat toimivat sisäänrakennetun GPS:n avulla 
 Löydä tuntemattomampia helmiä, jotka momondon asiantuntijat ovat valinneet mukaan 

kaupunkioppaisiin 
 

Lataa infografiikka täältä: http://www.momondo.fi/content/places 
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momondo 
Matkahakukone www.momondo.fi etsii ja vertailee lentojen, hotellien ja matkatarjousten hintoja 

miljardeista hakutuloksista. Vuonna 2006 perustettu momondo on voittanut lukuisia 

lentovertailutestejä, ja yritystä ovat suositelleet lukuisat arvostetut kansainväliset mediat, kuten 

New York Times, CNN, NBC, CBS, Frommer's ja The Daily Telegraph. momondon ilmainen 

mobiilisovellus on saatavilla iPhone, Android ja Blackberry -laitteisiin. 

http://www.momondo.fi/content/places
mailto:ulla.helander@miltton.fi
http://www.momondo.fi/
https://itunes.apple.com/fi/app/momondo-cheap-flights-travel/id436736538?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.momondo.flightsearch&hl=fi
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/27815442/?countrycode=FI

