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SAITKO VERONPALAUTUKSIA? NÄIHIN VIITEEN KOHTEESEEN 

KANNATTAA MATKUSTAA 

 

 
Kuala Lumpur yöllä. Kuva: i.gunawan 

 

Oletko yksi niistä onnekkaista, jonka tilille kilahtaa veronpalautuksia torstaina 3. joulukuuta? 

Sitten sinulla on täydellinen syy varata matka johonkin näistä suosituista kaupungeista. 

Matkahakukone momondo.fi listasi viisi kohdetta, joihin erisuuruisilla veronpalautuksilla voi 

matkustaa tammikuussa.  

 

Verohallinnon mukaan vuonna 2014 suomalaiset saivat veronpalautuksia keskimäärin 658 euroa, 

ja tälläkin summalla pääsee jo pitkälle. ”Tutkimustemme mukaan suomalaiset käyttävät 

mielellään rahaa matkailuun”, kertoo momondon Suomen maajohtaja Minttu Oramaa. 

”Kansainväliseen kyselyymme vastanneista suomalaisista lähes joka viides (18 %) kertoi 

matkustamisen oleva mieluisa kulutuskohde. Matkustaminen ei aina vaadi valtavia summia, ja 

pienemmälläkin veronpalautuksella voi hyvin tehdä mukavan viikonloppureissun ulkomaille.” 

 

100 € – RIIKA, LATVIA 
Niille, jotka matkustavat budjetilla eivätkä kaipaa aurinkoa tai lämpöä, Riika on tammikuussa 

oikea unelmakohde. Lumoava vanhakaupunki ja tuhti, kotoisa latvialainen ruokakulttuuri tekevät 

Riiasta yhden Euroopan nousevista trendikohteista. Tammikuussa Riian talvisesta ihmemaasta voi 

nauttia rauhassa ilman turistipaljoutta.  

 

Edestakaiset lennot tammikuussa alkaen 82 euroa, kolme yötä hostellissa alkaen 15 euroa 

(FireFighter Hostel). 

 

 

https://www.flickr.com/photos/i-gunawan/22018641529/
http://www.momondo.fi/


300 € – LISSABON, PORTUGALI 
Jos haluat vaihtaa talvitakin hetkeksi hieman kevyempään, suuntaa matkasi kohti Portugalia ja 

aina yhtä ihanaa Lissabonia. Kesäisin Lissabonin lämpötilat kohoavat välillä liiankin korkealle, 

mutta talvella voit vapaasti tutustua kaupungin perinteikkäisiin kahviloihin ja laadukkaisiin 

museoihin ilman turhaa hikoilua. Lissabon on myös täynnä tunnelmallisia baareja ja ravintoloita, 

joiden hintataso ei kuitenkaan huimaa päätä. 

 

Edestakaiset lennot tammikuussa alkaen 175 euroa, kolme yötä kolmen tähden hotellissa alkaen 

39 euroa (Residencial Mar Dos Acores Lisbon). 

 

500 € – REYKJAVIK, ISLANTI 

 
Reykjavik. Kuva: Bryan Pocius 

 

Jos viihdyt hyvin Suomen talvisessa ilmastossa mutta kaipaat silti vaihtelua elämään, Reykjavik 

sopii juuri sinulle. Islannin pääkaupungista löytyy sekä lämminhenkistä yöelämää että riehakasta 

talviurheilua. Hallgrímskirkjan eli Hallgrímurin kirkon huipulta avautuu mahtava 

panoraamanäkymä Reykjavikin keskustaan. Talvella pääsee myös ihailemaan valaita laivan 

kannelta lämpimään haalariin pukeutuneena. 

 

Edestakaiset lennot tammikuussa alkaen 221 euroa, neljä yötä neljän tähden hotellissa alkaen 256 

euroa (Apartment K). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/pocius/4436789909/


700 € – ORLANDO, FLORIDA 

 
Orlandon keskusta. Kuva: Ryan McKee 

 

Useista huvipuistoista ja seikkailupuistostaan tunnettu Orlando on lapsiperheen unelmakohde. 

Vierailemalla kaupungissa sesongin ulkopuolella tammikuussa voi kuitenkin välttää jopa usean 

tunnin jonot vuoristoratoihin, ja matka- ja hotellihinnatkin pysyvät usein maltillisempina. 

Tammikuussa myös sää on Floridassa lempeämpi. Jos huvipuistot eivät innosta, Orlando tarjoaa 

myös räikeän yöelämän ja paljon shoppailuvaihtoehtoja esimerkiksi lukuisissa 

tehtaanmyymälöissä. 

 

Edestakaiset lennot tammikuussa alkaen 407 euroa, seitsemän yötä neljän tähden hotellissa 

alkaen 284 euroa (International Palms Resort & Conference Center). 

 

1 000 € – KUALA LUMPUR, MALESIA 
Kuala Lumpurissa sää on tasaisen lämmin läpi vuoden, joten huonoa aikaa vierailulle ei ole. 

Malesian pääkaupunki on raikas kulttuurien sekamelska, täynnä niin teknologiaa kuin vanhoja 

perinteitäkin. Kuala Lumpurissa kaupunki kohtaa trooppisen luonnon, ja tekemistä riittää koko 

perheelle vaikka pidemmäksikin aikaa. Kuala Lumpur tarjoaa muotia, kulttuuria, perinteitä ja 

herkullista ruokaa melkeinpä jokaisesta aasialaisen keittiön nurkkauksesta. 

 

Edestakaiset lennot tammikuussa alkaen 544 euroa, seitsemän yötä neljän tähden hotellissa 

alkaen 368 euroa (Corus Hotel Kuala Lumpur). 

 

Hintatiedot perustuvat momondo.fin kautta haettuihin lentoihin ja hotelleihin, joiden hinnat on 

tarkistettu 24. marraskuuta 2015, ja joiden matkustusaika sijoittuu 13.–20.1.2016 välille.  

 

Lisätiedot: 

Ulla Helander 

Miltton 

ulla.helander@miltton.fi 

040 741 9615 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/ryan_mckee/12280165995/
http://www.momondo.fi/


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. 

 

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

