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PÄÄSIÄISEN SUOSIKKIKOHDE ON ESPANJASSA – VINKIT 

BARCELONAAN JA MUUALLE EUROOPPAAN 
 

Pääsiäisen pitkä viikonloppu on erinomainen aika kaupunkilomalle, ja monet suomalaiset 

suuntaavatkin pääsiäisenä ulkomaille. Matkahakukone momondo.fin lentohaut paljastavat, 

että tänä vuonna suomalaiset haluavat viettää pääsiäistä aurinkoisessa Barcelonassa. Jos et 

ole vielä päättänyt pääsiäisen matkakohdetta, momondo poimi valintaasi helpottaakseen 

uudesta places-sovelluksestaan parhaat pääsiäiskohteet kuuteen kaupunkiin. 

 

Suomalaisten tämän vuoden haetuimmat pääsiäislomakohteet ovat Euroopan suurkaupunkeja. 

Mieluiten suomalaiset viettäisivät pääsiäisensä Barcelonassa, mutta listalle ovat mahtuneet myös 

muut suositut metropolit. Pääsiäislomalle suomalaiset ryntäävät viimeistään torstaina heti töiden 

jälkeen, sillä lentohakuja on tehty eniten torstaille 17.4., mutta myös keskiviikko 16.4. ja perjantai 

18.4. ovat suosittuja lähtöpäiviä. 

 

”Euroopan kaupunkikohteet ovat suomalaisten keskuudessa hyvin suosittuja varsinkin lyhyemmillä 

viikonloppulomilla. Yleensä suomalaisten suosikkikohteiden listan kärjessä keikkuvat Lontoo ja New 

York ovat väistyneet pääsiäisen hauissa Barcelonan tieltä, sillä tähän aikaan vuodesta Barcelona 

tarjoaa kaupunkitunnelman lisäksi lämpöä ja aurinkoa”, kertoo momondon edustaja Julie 

Pedersen. 

 

Haetuimmat pääsiäislomakohteet: 

 

1. Barcelona 

2. Berliini 

3. Lontoo 

4. Amsterdam 

5. Pariisi 

6. Kööpenhamina 

7. Praha 

8. Rooma 

9. Malaga 

10. Budapest 

 

Katso alta momondon kokoamat pääsiäisvinkit viiteen suosituimpaan kaupunkiin. Jos et kuitenkaan 

halua kulkea massojen mukana, listan lopussa on vinkki hieman harvinaisempaan lomakohteeseen. 

 

 

 

 

http://www.momondo.fi/
http://www.momondo.fi/content/places/


BARCELONAN ABAC 

Pääsiäisauringosta voi nauttia parhaiten tässä Barcelonan 

Tibidabo-vuoren kupeeseen pystytetyssä ravintolassa, joka 

sijaitsee modernissa lasipaviljongissa elegantin villan 

kyljessä. Ravintolan sisustus on vaalea ja hillitty, ja suurista 

ikkunoista näkee kauniisiin puutarhoihin. 

 

Vuonna 2010 vetovastuun ravintolasta ottanut nuori 

keittiömestari Jordi Cruz on palkittu Michelin-tähdellä. 

Hänen oivaltavan keittiönsä herkkuihin kuuluvat muun 

muassa vihreällä omenavaahdolla höystetyt osterit ja 

tryffeleiden kera tarjoiltu hirvenliha. 

 

Ravintola kuuluu eksklusiiviselle hotellille, jolla on 15 

erinomaisesti sisustettua vierashuonetta ja luksusta 

tarjoava spa. Pidä silmällä verkossa ilmestyviä hotellin 

gourmet-tarjouksia, jotka sisältävät majoituksen ja illallisen! 

 

 

 

Avinguda Tibidabo 1 

Puh. +34 933 196 600 

www.abacbarcelona.com  

Metroasema: Av. Tibidabo 

 

 

BERLIININ FREISCHWIMMER 

 

http://www.abacbarcelona.com/


Berliinissä pääsiäistunnelmaa kannattaa etsiä Kreuzbergin kaupunginosan kanava-alueelta. Poikkea 

Landwehrkanalin sivukanavalle Flutgrabenille, jonka rantapenkereellä on rivi pieniä, rustiikkeja 

puutaloja. Nämä talot kuuluvat kahvilana ja loungena toimivalle Freischwimmerille. 

 

1930-luvulla taloja käytettiin venevuokraukseen, ja Berliinin muurin aikaan ne toimivat niin 

sanottuina Schrebergärteneinä eli saksalaisten vastineena siirtolapuutarhoille. Nykyään 

Freischwimmer on yksi suositun Kreuzbergin alueen rakastetuimmista kahviloista. 

 

Talvikuukausina vesi pulputtaa kahvilan ikkunan alla ja takassa loimuaa tuli. Kesäaikaan paikka 

muuttuu kotoisasta lumoavan kauniiksi. Voit istua kattoterassilla villiruusujen parissa tai nauttia 

ateriasi venevajassa, jos olet saapunut seikkailunhaluisesti paikalle veneellä. 

 

Vor dem Schlesischen Tor 2a 

Puh. +49 30 6107 4309 

www.freischwimmer-berlin.com  

Metroasema: Schlesisches Tor 

 

 

LONTOON GABRIEL’S WHARF 

Lontoo on oiva pääsiäisen matkakohde shoppailijalle. Monissa muissa Lontoon tärkeimmistä 

ostosalueista sijaitsevat samat monikansalliset ketjut, mutta Gabriel’s Wharf erottuu niistä 

ainutlaatuisuudellaan. 

 

Suurin osa täällä myytävistä design-tuotteista, maalauksista, koruista ja vaatteista on niin uniikkeja, 

ettei niitä löydä mistään muualta Lontoosta tai maailmalta. Paikan eksklusiivisuus ulottuu 

ainutlaatuisen designinkin tuolle puolen, sillä mittatilaustyönä tehdyt tuotteet valmistetaan myös 

paikan päällä. 

 

Jos kurkistat ikkunoiden läpi, näet ompelukoneita, silityslautoja, maalaustelineitä ja lankakeriä 

kassojen vieressä. Julkisivut on maalattu iloisin värein ja kyltit ovat upean yksilöllisiä ja omatekoisia. 

 

Alue sijaitsee puoliksi piilossa pizzerian takana, joten monelta tämä viehättävä ostosparatiisi saattaa 

jäädä huomaamatta. Alueen kaupat on pystytetty vieri viereen entisiin autotalleihin Thames-joen 

rantapenkereen lähettyville, jossa lokkien kirkuna ja veden läsnäolo luovat merihenkistä tunnelmaa. 

Alueen keskeltä löydät pienen, kylämäisen aukion, jossa voit istahtaa nauttimaan juotavaa ja 

purtavaa. 

 

Upper Ground 

Metrosema: Southwark 

 

 

AMSTERDAMIN DE KAS 

Herkkusuiden kannattaa suunnata pääsiäisenä Amsterdamiin, jossa sijaitsee paikallisten 

kulinaristien suosikkiravintola De Kas. Ravintolan yhteydessä sijaitsee taimitarha, ja molemmat on 

katettu yltä päältä lasilla – mikäpä sen parempaa, sillä tämä tarjoaa upean mahdollisuuden nauttia 

myös ihastuttavasta ympäristöstä. 

http://www.freischwimmer-berlin.com/


 
 

Entinen 1920-luvun kasvihuone oli purku-uhan alla, ennen kuin keittiömestari Gert Jan Hageman 

päätti muuttaa sen omaksi yksityiseksi kasvimaakseen. De Kas onkin nyt yksi kaupungin fiineimmistä 

ravintoloista. 

 

De Kas sijaitsee keskellä Amsterdamin idyllisintä puistoa, Frankendaelia, ja näin ollen pyörähdys 

ravintolan ympäristössä on enemmän kuin paikallaan. Ravintola tarjoaa tuoreita, ainutlaatuisia 

annoksia käyttäen vain parhaita raaka-aineita. Sen itse tuottama sato näyttelee luonnollisesti 

pääroolia erinomaisissa annoksissa. 

 

Kamerlingh Onneslaan 3 Puh. +31 20 462 45 62 

www.restaurantdekas.nl  

Metroasema: Hogeweg 

 

 

PARIISIN FUNICULAIRE DE MONTMARTRE  

Monelle Pariisi on aina ajankohtainen matkakohde – ei vain romanttisten lomien pääkaupunkina 

vaan myös perhekohteena. Perheen kanssa matkatessa onnistuneen loman salaisuus on lasten 

huomioon ottaminen. 

 

Jos matkaat pienten lasten kanssa Sacre-Coeuriin, hypätkää köysiratavaunun, Le Funiculairen, kyytiin 

Place Saint-Pierren aukiolta kirkon alapuolelta. Matka kestää vain 2–3 minuuttia, mutta on lähes 

taianomainen. Jatkakaa köysirata-ajelun jälkeen kävelyä alas kryptaan kirkon pääsisäänkäynnin 

vasemmalta puolelta ja suunnatkaa kierrokselle kirkon kupolissa. 

 

Jo matka kupoliin on seikkailu, sillä sinne kiivetään 300 askelmaa pitkin kapenevaa portaikkoa, joka 

johtaa ensin ylös katolle ja sitten vieläkin korkeammalle munanmuotoisen kupolin sisälle. Ylhäällä 

odottaa henkeäsalpaava näkymä kaupungista, sillä Sacre-Coeur on Pariisin toiseksi korkein kohta 

Eiffel-tornin jälkeen. 

http://www.restaurantdekas.nl/


 
 

Paluumatkalla on myös mahdollista hypätä köysiratavaunun kyytiin, ja perillä alhaalla voitte syödä 

lettuja ihastuttavassa Café Ronsardissa, osoitteessa Place Saint-Pierre 13. 

 

Köysirataa pitkin voi matkustaa tavallisella paikan päältä ostettavalla lipulla, eikä ennakkovarausta 

tarvitse tehdä. 

 

Sacre-Coeurille johtava Funiculaire de Montmartre, 18. kaupunginosa 

Metroasema: Abbesses 

 

 

MOSKOVAN WINZAVOD (ВИНЗАВОД) 

 



 

Kulttuurinnälkäisten kannattaa valita matkakohteekseen monelle vielä tuntematon Moskova. Taide-

elämyksiä Moskovassa tarjoaa Winzavod, taidekeskukseksi muunnettu entinen viinitehdas, joka on 

ensimmäinen teollinen taidekeskukseksi muuntautunut paikka Moskovassa. 

 

Viinitehtaan löytäminen Moskovasta, tuhansien kilometrien päästä viiniviljelmistä, saattaa tuntua 

yllättävältä. 1800-luvulla paikka oli massiivinen panimo ja myöhemmin siellä pullotettiin viiniä Krimin 

ja Kaukasuksen alueilta tulleista hedelmistä ja marjoista. Lopputulos ei ollut ehkä paras 

mahdollinen, mutta sopi ajallaan neuvostoliittolaisille. 

 

Vuonna 2007 alueen seitsemän punatiilirakennusta muunnettiin taide- ja valokuvagallerioiksi sekä 

taitelijoiden studioiksi. Paikalla on pysyvä avant garde -henkisiä vaatteita myyvä kauppa ja kahvila, ja 

siellä pidetään säännöllisesti erilaisia esityksiä, muotinäytöksiä ja taidenäyttelyitä. 

 

4th Syromyatnicheskiy pereulok, 1, rakennus 6  

(4-ый Сыромятнический переулок, 1, строение 6) 

Puh. +7 495 917 46 46 

www.winzavod.ru/eng  

Metroasema: Kurskaya (Курская)  

 

 

Tiedot perustuvat momondo.fin kautta haettuihin lentoihin, joiden lähtöajankohta on 16.–19. 

huhtikuuta ja paluuajankohta 21.–23. huhtikuuta. 

 

Lisätiedot: 

Ulla Helander 

Miltton 

ulla.helander@miltton.fi 

040 741 9615 

 

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.winzavod.ru/eng
http://www.momondo.fi/
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

