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5 PARASTA SYYSKOHDETTA 
 

Syksy on monestakin syystä hyvä aika lomailulle: sesongin ulkopuolella matkustaessa on 

vähemmän tungosta, hinnat ovat edullisemmat ja monissa matkakohteissa säät ovat 

suopeat. Jos siis kesäloman loppuminen harmittaa, ennen pimeää talvea ehtii ujuttaa 

kalenteriin vielä yhden pidennetyn viikonlopun. Matkahakukone momondo.fi listasi tämän 

vuoden parhaat kohteet syys-, loka- ja marraskuussa matkustamiseen. 

 

VIIMEISET AURINGONSÄTEET– TEL AVIV, ISRAEL 

 
Rantaelämää Tel Avivissa. Kuva: chany crystal 

 

Jos syksyn lähestyessä rusketuksen haaleneminen surettaa, Tel Avivissa riittää vielä aurinkoa 

eikä kesän loppu edes häämötä. 

 

Riviera-tyylinen eloisa rantapromenadi on täynnään huolettomia hölkkääjiä, pieniä putiikkeja 

ja tuoretta välimerellistä ruokaa tarjoavia ravintoloita. Pehmeä tuulenvire puhaltaa 

kaupungin 16 rannan yli tehden lämpötilasta juuri sopivan. Rannoista Gordon-Frishman on 

keskeisin, ja se on myös autuaasti tyhjillään syyskuukausina. Gay-ystävällisin ranta on Hilton, 

joka on myös surffaajien suosikkiranta. Bananalla voit katsella upeita auringonlaskuja drinkki 

kädessä samannimisessä rantakahvilassa tai seurata perjantaisin rummunsoittajien ja 

esiintyvien taiteilijoiden esitystä Dolphinarium-baarin rannalla. 

 

SOPIVAA LÄMPÖÄ – SEVILLA, ESPANJA 
Sevillan kesä voi olla Suomen kesään tottuneille kerrassaan piinaava – mutta syyskaudella 

lämpötilat ovat laskeneet huomattavasti miellyttävämmälle tasolle. Kadut tuoksuvat 

appelsiininkukilta, varjoisat aukiot kuhisevat kylmää olutta siemailevista ja tapaksia 

napostelevista paikallisista, ja yöt ovat pitkiä ja lempeitä. 

 

http://www.momondo.fi/
https://www.flickr.com/photos/chanycrystal/228339562/in/photolist-mbip1-5VdkqF-eMZzsh-o5Xf8z-q9ei8V-cKSETC-cKSE1f-ajiGxW-bC7eJV-5JhYqK-4TPo5v-bpcjCJ-GUGXd-6b5qqr-5yHbdg-5ExPgb-4TU1N7-3cwxq-cKSLSG-nfpJX-52P54-cKSQFA-efejG-4TP7Ni-f4hJx1-4sVnmr-5nBCAY-bPvq-a9gba4-cKSeeN-bxCSw-4jk9sy-cKSKRE-4t15u-5yXzHr-82w5sb-5g32sR-4TPJbP-4TTWvS-cKSAEQ-dhp9Gt-4TTTLb-bC7dK4-aaqvQL-4TTV77-4TPxZF-cKSJub-m7i45a-n4yxe-6ba18j


 
Puente de Trianan silta Sevillassa. Kuva: Africa Mayi Reyes  

 

Kaupungin näppärän kokoinen historiallinen keskusta ja tasainen maasto soveltuvat 

teatraalisesta kulttuurista ja arabiperinteestä nauttimiseen rauhassa kävellen. Jos kaikkien 

nähtävyyksien kiertämisen jälkeen on tarvetta viilentyä, suuntaa lähimmälle kattoaltaalle tai 

kokeile Isla Mágican vesipuiston liukuja. 

 

BUDJETTIMATKA – LISSABON, PORTUGALI 

 
Liput Lissabonin kuuluisaan raitiovaunuun ovat itse asiassa puolet halvempia, kun ne ostaa etukäteen. 

 

Yksi sesongin ulkopuolella matkustamisen hyviä puolia on edulliset hinnat. Jos etsit 

lompakolle ystävällistä vaihtoehtoa, joen rannalla sijaitseva Portugalin pääkaupunki Lissabon 

on halvimmillaan kesäturistien kotiinpaluun jälkeen. 

 

https://www.flickr.com/photos/afri/665123914/in/photolist-21LWaG-r81Uv5-a7SHTw-97MFEg-edJZox-8kPdWd-akpz5X-8cQBtG-idTFK5-impVGH-fLVPJ2-8gTZAx-96Nxk2-efMPaQ-99Vy8r-dQFzH9-3tRYJ-dis6hs-aA18V9-6wASV4-8ndZvq-qQTyKf-kTTjbK-8psRVD-eUz4tZ-6wyKjX-89wRHB-8oV4Vz-9cUucL-ayEHKw-wwzvfM-axujbN-iqrkSG-bENrtr-8pebXW-8ZrygU-8pMYiY-iycnpQ-e4byXX-88Pa1d-nYoK3Y-oEvMYv-azvAz7-5fW1cf-8heU8w-9abQeV-ejJw4Q-8QHu5V-88v75c-8oE5kN
http://www.momondo.fi/flights/lis/flights-to-lisbon.html


Lisäksi syyskaudella Portugalissa aurinko on yhä korkealla, sää on lämmin ja hotellit ja 

ravintolat tarjoavat alennushintoja. Keskustan tuntumassa voit tutustua kaupungin 

tuhatvuotiseen historiaan ja arkkitehtuuriin – ilman turistimassoja – tai hypätä junaan, joka 

vie alle puolessa tunnissa rannalle ottamaan aurinkoa. 

 

SADONKORJUUKAUSI – TOSCANA, ITALIA 

 
Tämänvuotinen Festa Dell’Uva (viinirypälefestivaali) järjestetään Imprunetassa syyskuun 27. päivä. 

 

Harvassa maassa otetaan syksyn sadonkorjuu yhtä vakavasti kuin Italiassa. Päivämäärät 

vaihtelevat säiden mukaan, mutta sadonkorjuujuhlia (’Sagre’) järjestetään vuosittain ympäri 

maata kunnioittamaan kaikkea viinirypäleistä kastanjoihin, sieniin, kurpitsoihin ja jopa 

polentaan. 

 

Syyskuun puolivälistä varhaiseen lokakuuhun on hyvä aika käydä Italian ruokaperinteen 

kehdossa Toscanassa. Tuolloin sää on päivisin polttavan kuumaa kesää leudompi ja iltaisin 

miellyttävän viileä. Myös ympäristö on syksyllä täynnä maalaiselämän värejä, ääniä ja 

tuoksuja. 

 

Toscanan syksyssä voit osallistua muun muassa ikiaikaiseen viinirypäleen korjuun 

perinteeseen (’Vendemmia’) sekä oppia paikallisista viineistä ja niiden valmistuksesta. Lisäksi 

voit käydä keräämässä tryffeleitä Toscanan metsissä ja maistella paikallisia oliiviöljyjä. 

http://www.momondo.fi/flights/flr/flights-to-florence.html


ENSILUMI – ISLANTI 

 
Blue Lagoon -kylpylä. Kuva: Stephen_AU 

 

Talvea edeltävinä kuukausina Islannissa on tarjolla tilaa, raikasta ilmaa ja vapautta luonnon 

vaipuessa hitaasti talviuneen ja lumisateiden saapuessa pikakelauksella. 

 

Islannin syksyssä voit poimia villimustikoita, bongata hiekkarannoilla laiskottelevia hylkeitä, 

lämmitellä luonnon kuumavesialtaissa tai auttaa vuotuisessa ”réttirissä” maanviljelijöiden 

vaeltaessa perheineen kaukaisiin laaksoihin kokoamaan lampaansa ja hevosensa ennen 

talven tuloa. 

 

Myös auton vuokraaminen on sesongin ulkopuolella edullisempaa, joten voit lähteä 

tutkimaan maaseudun vesiputouksia, tulivuoria ja jäätiköitä – ja bongata kauden 

ensimmäiset revontulet. Pääkaupungissa Reykjavikissa intiimi ja leikkisä Iceland Airwaves  

-festivaali tuo lavalle uutta musiikkia paikallisilta ja kansainvälisiltä yhtyeiltä. 
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040 741 9615 

 

momondosta: 

momondo.fi on ilmainen ja riippumaton kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee 

miljardeja lento-, hotelli- ja matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä 

ovat suositelleet useat johtavat kansainväliset mediat, kuten CNN, The New York Times ja The 

Daily Telegraph. momondon pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee 

matkustajia 30 markkina-alueella. momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi 

iPhone- ja Android-laitteille. 

https://www.flickr.com/photos/stephen_au/320433321/in/photolist-ujiEr-boxnz8-boxvQv-gpzApn-8iWsno-99Dqge-e41noW-9iKhYG-7mKZAt-gpzB6T-99Gv5j-eo8cY8-99GAzU-99DtSz-99GB4N-99DpG8-99GAF1-99GA8Q-99DsNt-99GA2b-99GzwJ-99Drsr-99DqYK-99Gygb-99DoYM-99GBkE-99GxAj-99Du7n-99DojR-99GwdW-99Gvvs-99Dtn6-eoH5Xm-hFyGEz-hFygPy-ujiEu-ujiEs-9i2xmu-eoGZdu-e692aj-9ZQ91z-9ZUxJi-9ZXpPq-NZHqs-793fBK-atRdaa-9j3Gt6-eo8jCP-eoHbpQ-eoHeDu
http://icelandairwaves.is/
mailto:ulla.helander@miltton.fi
http://www.momondo.fi/
https://itunes.apple.com/fi/app/momondo-halvat-lennot-matka/id436736538?l=fi&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.momondo.flightsearch&hl=fi

