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Kreikka	
  on	
  suomalaisten	
  suosikki	
  
–	
  matkailu	
  Kreikkaan	
  kasvaa	
  edelleen	
  
	
  
Kreikka	
  on	
  yksi	
  suomalaisten	
  suosituimmista	
  matkakohteista	
  ja	
  kesäkauden	
  ylivoimaisesti	
  suosituin	
  
valmismatkakohde.	
  Viime	
  vuonna	
  hieman	
  yli	
  160	
  000	
  suomalaista	
  teki	
  valmismatkan	
  Kreikkaan	
  ja	
  
suomalaisten	
  määrän	
  odotetaan	
  kasvavan	
  edelleen	
  tänä	
  vuonna.	
  Suomen	
  matkatoimistoalan	
  liiton	
  SMALin	
  
arvio	
  matkanjärjestäjien	
  vapaa-‐ajan	
  valmismatkatarjontatilastoihin	
  perustuen	
  on,	
  että	
  matkustajamäärän	
  
kasvu	
  Kreikkaan	
  on	
  lähes	
  9	
  prosenttia	
  viime	
  vuodesta.	
  Tämä	
  tarkoittaa	
  yli	
  175	
  000	
  vapaa-‐ajan	
  
valmismatkaa	
  Suomesta	
  Kreikkaan.	
  

Suomalaisten	
  vapaa-‐ajan	
  valmismatkailijoiden	
  ennakoitu	
  9	
  prosentin	
  kasvu	
  ylittää	
  Kreikan	
  kansainvälisten	
  
matkailijoiden	
  keskimääräisen	
  kasvuvauhdin.	
  Keskimäärin	
  Kreikan	
  matkailun	
  odotetaan	
  kasvavan	
  6	
  prosenttia	
  
viime	
  vuodesta.	
  Matkailijoiden	
  kokonaismäärän	
  uskotaan	
  kasvavan	
  tänä	
  vuonna	
  25	
  miljoonaan.	
  Arvio	
  
perustuu	
  matkailualan	
  järjestön,	
  Institute	
  of	
  the	
  Greek	
  Tourism	
  Confederationin	
  (InSETE),	
  hiljattain	
  
julkaisemaan	
  tutkimukseen.	
  Matkailutulojen	
  arvioidaan	
  nousevan	
  14,55	
  miljardiin	
  euroon,	
  mikä	
  vastaa	
  6,4	
  
prosentin	
  kasvua	
  viime	
  vuodesta.	
  InSETEn	
  arvioiden	
  mukaan	
  yöpymisten	
  määrä	
  nousee	
  tänä	
  vuonna	
  195	
  
miljoonaan,	
  mikä	
  vastaa	
  5,4	
  prosentin	
  kasvua	
  viime	
  vuodesta.	
  
–	
  Kreikka	
  on	
  kesäkauden	
  suosituin	
  valmismatkakohde	
  suomalaisille	
  ja	
  Kreikan	
  suosio	
  kasvaa	
  tänä	
  vuonna	
  
edelleen	
  viime	
  vuodesta.	
  Tarjontatilastojen	
  perusteella	
  tällä	
  kesäkaudella	
  yli	
  puolet,	
  53	
  prosenttia,	
  
suomalaisten	
  tekemistä	
  vapaa-‐ajan	
  valmismatkoista	
  suuntautuu	
  Kreikkaan,	
  sanoo	
  SMALin	
  
matkanjärjestäjäryhmän	
  puheenjohtaja	
  Tiina	
  Sirén.	
  
Suomalaisia	
  matkailijoita	
  viehättää	
  Kreikassa	
  aurinko,	
  vieraanvaraisuus,	
  tuttuus,	
  turvallisuus	
  ja	
  monipuolisuus.	
  
Kreikan	
  valtion	
  matkailutoimiston	
  tämän	
  vuoden	
  Matkamessuilla	
  tekemän	
  kyselyn	
  mukaan	
  suomalaisten	
  
suosituimmat	
  kohteet	
  Kreikassa	
  ovat	
  Kreeta,	
  Rodos	
  ja	
  Ateena.	
  Santorinin	
  suosio	
  kasvaa	
  koko	
  ajan	
  ja	
  saarella	
  
on	
  paikka	
  suomalaisten	
  matkailijoiden	
  sydämissä.	
  Kyselyn	
  mukaan	
  nousevia	
  tähtiä	
  suomalaisten	
  
matkailijoiden	
  keskuudessa	
  ovat	
  Kos,	
  Korfu,	
  Samos	
  ja	
  Zakynthos.	
  
	
  
–	
  Kreikan	
  saaret	
  ovat	
  olleet	
  perinteisesti	
  suosittuja	
  suomalaisten	
  keskuudessa	
  pitkälle	
  syksyyn.	
  Ateenan	
  ja	
  
Thessalonikin	
  lisäksi	
  myös	
  monet	
  muut	
  Kreikan	
  mantereen	
  kohteet	
  kasvattavat	
  jatkuvasti	
  suosiotaan.	
  
Erityisesti	
  vaellus	
  vuorilla	
  ja	
  muut	
  aktiivilomailuun	
  liittyvät	
  mahdollisuudet	
  lisäävät	
  kiinnostusta	
  
ympärivuotiseen	
  matkailuun	
  Kreikan	
  mantereella,	
  uskoo	
  Kreikan	
  valtion	
  matkailutoimiston	
  Suomen,	
  muiden	
  
Pohjoismaiden	
  ja	
  Baltian	
  maiden	
  johtaja	
  Stavroula	
  Skaltsi.	
  
	
  
Vaikka	
  Kreikka	
  on	
  jo	
  nyt	
  suosittu	
  matkailumaa,	
  arvioidaan	
  Kreikassa,	
  että	
  vuoteen	
  2021	
  mennessä	
  
matkailijoiden	
  määrä	
  nousee	
  35	
  miljoonaan,	
  yöpymisten	
  määrä	
  250	
  miljoonaan	
  ja	
  välittömät	
  matkailutulot	
  20	
  
miljardiin	
  euroon.	
  Kreikka	
  uskoo	
  saavuttavansa	
  tämän	
  rikastuttamalla	
  ja	
  monipuolistamalla	
  
matkailutuotteitaan	
  ja	
  tarjoamalla	
  kansainvälisesti	
  kilpailukykyisiä	
  matkailupalveluja.	
  	
  
	
  
Lisätietoja:	
  
Stavroula	
  Skaltsi,	
  johtaja	
  
Kreikan	
  valtion	
  matkailutoimisto	
  Pohjoismaissa	
  ja	
  Baltiassa,	
  
puhelin	
  +46	
  07	
  76	
  44	
  730,	
  sähköposti	
  director@visitgreece.se	
  
www.visitgreece.gr	
  
Median	
  yhteyshenkilö	
  Suomessa:	
  
Tarja	
  Valde-‐Brown,	
  Eurofacts	
  Oy	
  
puhelin	
  040	
  545	
  6163,	
  sähköposti	
  tarja.valde-‐brown@eurofacts.fi	
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