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JOULUKSI ULKOMAILLE – NÄIHIN KOHTEISIIN MATKUSTAT 
NYT HALVEMMALLA KUIN ROVANIEMELLE 

 

 
Marienplatzin metroasema Münchenissä. Kuva: Troels Dejgaard Hansen 
 
Moni suomalainen lomailee joulun pyhien aikaan joko kotona tai reissaten. Harva 
kuitenkaan tietää, että ulkomaanmatkat ovat joulun aikaan usein jopa  
kotimaanmatkoja edullisempia. Etelän vähälumisten joulujen myötä moni suuntaa 
pohjoiseen, mutta vaihtelua kaipaaville matkahakukone momondo.fi listasi viisi 
kohdetta, joihin pääset jouluksi Helsingistä halvemmalla kuin esimerkiksi 
Rovaniemelle. 
 
”Nykyisin ulkomaanmatkat ovat usein jopa halvempia kuin kotimaanmatkat. Todella 
moneen eurooppalaiseen kaupunkiin pääsee yllättävänkin edullisesti”, kertoo 
momondon Suomen maajohtaja Minttu Oramaa. ”Usein ihmiset eivät tule miettineeksi 
sitä, että jouluna ulkomaanmatkailu voi olla huomattavan halpaa.”  
 
Jokainen listan kaupungeista on talvisin aivan yhtä kaunis kuin kesäisin, ja jokaisessa on 
ainutlaatuinen tunnelma joulun aikaan. Tästä syystä ne ovatkin erinomaisia 
joulureissukohteita, joihin pääsee kotimaatakin huokeammin.   
 
KÖÖPENHAMINA, TANSKA 
Kööpenhamina on tämän hetken trendikkäin pohjoismainen matkakohde. Tanskan 
pääkaupungissa on verrattain edullista ja helppoa piipahtaa vaikkapa vain pitkäksi 
viikonlopuksi. Kahdelle eri saarelle levittäytynyt kaupunki tarjoaa jokaiselle jotakin. 
Kaupungin ruokakulttuuri kukoistaa, museoista löytyy nähtävää aina modernista 
taiteesta muinaishistoriaan, ostoksia voi tehdä sekä huippumuotiliikkeissä että 
trendikkäillä kirpputoreilla ja lapset viihtyvät varmasti jouluisessa Tivolissa. 
 



Edestakaiset lennot Helsingistä Kööpenhaminaan alkaen 150e. 
 
MÜNCHEN, SAKSA 
München sijaitsee Saksan Baijerissa, aivan Euroopan sydämessä. Kaupungin keskustassa 
voi maistella saksalaista hehkuviiniä eli Glühweinia perinteisillä joulumarkkinoilla. 
Ilmaisilla kävelykierroksilla voi tutustua kaupungin vaiheikkaaseen historiaan, ja lyhyen 
junamatkan päässä olevat Alpit tarjoavat henkeäsalpaavia kokemuksia. 
 
Edestakaiset lennot Helsingistä Müncheniin alkaen 232e. 
 
EDINBURGH, SKOTLANTI 

 
Katu Edinburghissa. Kuva: Greg_Men 
 
Edinburghiin saapuessa tuntuu siltä, kuin olisi astunut suoraan joko keskiajalle tai Harry 
Potterin ihmeelliseen maailmaan. Kapeat, mäkiset tiet ja kauniit vanhat talot sekä 
mahtavat linnat tekevät kaupungista suorastaan lumoavan. Joulua vietetään Skotlannissa 
näyttävästi: koko kaupunki valaistaan kauniisti, ja joulumarkkinoilta löydät vinhoja 
tivolilaitteita sekä mitä ihanampia skotlantilaisia herkkuja.  
 
Edestakaiset lennot Helsingistä Edinburghiin alkaen 226e. 
 
MILANO, ITALIA 
Muodin ja designin pyhänä kaupunkina tunnettu Milano tarjoaa paljon muutakin kuin 
tyylikkyyttä. Taivaallisen hyvän italialaisen ruoan lisäksi Milanossa voi tutustua 
kiinnostavaan historiaan ja näyttävään arkkitehtuuriin. Myös Milanossa voi vierailla 
tunnelmallisilla paikallisilla joulumarkkinoilla, joista voi tehdä ihastuttavia löytöjä 
pukinkonttiin tai tuliaisiksi. Milanon tuomiokirkon edustalla, Piazza di Duomolla,  pääsee 
ihailemaan myös kauniisti koristeltua jättimäistä joulukuusta.  
 
Edestakaiset lennot Helsingistä Milanoon alkaen 239e. 
 
 



BARCELONA, ESPANJA 
Suomen talvipakkasia voi paeta edullisesti esimerkiksi Barcelonaan, joka tarjoaa 
lomamahdollisuuksia niin rentoa kulttuurilomaa etsiville kuin vauhdikasta aktiivilomaa 
kaipaaville. Talvisin kaupungissa voi nauttia sekä leppoisista rantamaisemista että 
kauniista joulumarkkinoista. Keskustan taikalähteen, eli Font màgican, valo- ja 
musiikkiesitys sovitetaan sesongin mukaisesti jouluteemaan.  
 
Edestakaiset lennot Helsingistä Barcelonaan alkaen 254e. 
 
Hintatiedot perustuvat momondo.fin kautta haettuihin edestakaisiin lentoihin, joiden 
hinnat on tarkistettu 4. joulukuuta 2015, ja joiden matkustusajankohta on 17.-
31.12.2015. Edestakaiset lennot Helsingistä Rovaniemelle alkaen 295e. 
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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. 


