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SISÄPIIRIN VINKIT PARHAIDEN HOTELLITARJOUSTEN LÖYTÄMISEKSI 

 
Näköalahuoneenkaan ei tarvitse maksaa maltaita. 

 

Lomaa suunniteltaessa hotellin etsiminen voi viedä paljon aikaa. Yöpaikan valitseminen saattaa tuntua 

vaikealta, mutta sen varaaminen mahdollisimman edulliseen hintaan vasta oma taiteenlajinsa onkin. 

Suomalaisista lähes joka neljäs (24 %) säästää lomallaan mieluiten majoituksen hinnassa, ja nyt 

matkahakukone momondo.fi helpottaa lomasuunnittelua paljastamalla neljä sisäpiirin vinkkiä parhaiden 

hotellitarjousten löytämiseksi. 

 

Majoitusvaihtoehtojen läpikäyminen vaatii usein kärsivällisyyttä ja tarkkaa silmää, ja hotellin varaamisessa on 

monenlaisia sudenkuoppia. Tulisiko huone varata heti vai pitäisikö odottaa siltä varalta, että hinta laskee? Entä 

jos suunnitelmat muuttuvat ja varauksen päivämääriä on muutettava?  

 

”Suomalaiset ovat taitavia leikkaamaan lomakulujaan, ja uuden kansainvälisen tutkimuksemme mukaan joka 

neljäs suomalainen ilmoittaa säästävänsä majoituksessa. Onkin olemassa monia keinoja, joilla voi säästää rutkasti 

aikaa ja rahaa hotellihuonetta varatessaan. Hotellit ja matkatoimistot saattavat tarjota samaa huonetta eri 

hintoihin, ja tutustumalla muiden yöpyjien arvosteluihin hotellista voi välttyä pettymykseltä paikan päällä. 

Kannattaa myös tarkistaa, milloin kaupungissa järjestetään suuria tapahtumia – niiden aikaan hotellihuoneiden 

hinnat ovat yleensä huomattavasti korkeampia”, vinkkaa momondon Suomen markkinointipäällikkö Miina 

Malkki. 

 

http://www.momondo.fi/


Seuraavien vinkkien avulla matkustat fiksummin ja yövyt edullisemmin. 

 

 

1. TUPLATARKISTA HOTELLIHUONEEN KUVAUS JA OMINAISUUDET 

Kiinnitä varausta tehdessäsi huomiota huoneen nimeen. Verkkomatkatoimistojen tekemät sopimukset 

aiheuttavat usein eroja hotellinvaraussivustojen välillä: vaikka verkkomatkatoimisto mainostaa huonetta deluxe-

huoneena, huone voi olla hotellin omien verkkosivujen mukaan tavallinen huone ja toisen verkkomatkatoimiston 

mukaan jopa super deluxe -huone. Kannattaa siis tarkistaa hotellin verkkosivuilta, mitä on varaamassa. Tarkista 

myös, mitä huoneen hintaan kuuluu – ilmainen aamiainen ja WLAN-yhteys voivat olla korvaamattomia. 

 

2. KÄYTÄ PERUUTUSMAHDOLLISUUTTA 

Vaikka varauksen peruutusturvasta voi joutua maksamaan 5–10 % hotellihuoneen hinnasta, se voi auttaa 

säästämään rahaa pitkällä aikavälillä. Matkustuspäiviä voi muuttaa joustavammin ja peruutusoikeutta voi käyttää 

myös vakuutuksena. Mikäli löydät edullisemman hinnan tai paremman tarjouksen, voit perua edeltävän 

varauksen ja taputtaa itseäsi selkään. Jotkin hotellit sallivat varauksen perumisen jopa majoittumispäivänä, mutta 

tarkista kuitenkin aina peruutussäännöt, jotta osaat perua varauksen ajoissa. 

 

 
Tungosta kaduilla (ja hotelleissa) New Orleansin Mardi Gras -festivaaleilla. Kuva: Don Pirolo 

 

3. VÄLTÄ SUOSITTUJA PÄIVIÄ 

Kaupungeissa järjestettävät konferenssit ja karnevaalit tuovat mukanaan runsaasti majoituksen tarpeessa olevia 

turisteja jotka tukkivat hotellien lisäksi myös julkisen liikenteen ja ravintolat. Suositut päivät konferenssien ja 

https://flic.kr/p/qRVDYH


urheilutapahtumien aikaan voivat nostaa hintoja todella paljon, joten hotellia varatessa voi säästää paljon 

varmistamalla etukäteen milloin kaupungissa on suuria tapahtumia. 

 

4. LUOTA MUIHIN HOTELLIVIERAISIIN 

Toisin kuin monesti luullaan, hotelleille myönnetyt tähdet eivät ole standardoitu järjestelmä. Tämän takia 

esimerkiksi nepalilaisen viiden tähden hotellin palvelut voivat erota merkittävästi viiden tähden hotellista 

Tukholmassa. Luotettavinta tietoa saa muilta hotellivierailta ja hotellin arvosteluista. Lue, mitä hotellissa vasta 

majoittuneet vieraat sanovat rakennuksesta, huoneista, palvelusta ja hinta-laatusuhteesta. Vastaavatko heidän 

valokuvansa hotellin julkaisemia valokuvia? Käyttämällä etukäteen muutaman minuutin asioiden selvittämiseen 

voit säästyä monen päivän harmilta. 

 

+ TAKUUVARMA KEINO PARHAAN DIILIN LÖYTÄMISEKSI 

Mikäli muut vinkit kuulostavat mielestäsi liian työläiltä, on olemassa oikotie jolla voi ohittaa ne ja silti löytää 

parhaan majoituksen edullisimpaan hintaan. Aloittamalla haun matkahakusivustolta näkee kertasilmäyksellä 

tarjolla olevat hotellit ja niiden hintahaitarin. Esimerkiksi momondon hotellihakuun sisältyy tuhansia hotelleja ja 

muita hotellihakukoneita ympäri maailman, kuten Hotels.com ja Bookings.com. Kaikki hinnat näkyvät yhdessä 

listauksessa tehden halvimpien hintojen etsimisestä vaivatonta. 

 

 

 

TIETOA TUTKIMUKSESTA: 

Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun 

trendeistä online-tutkimuksena Cint-paneelin kautta. Kysely toteutettiin 2.–12. tammikuuta 2017, ja siihen 

osallistui 1011 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja 

sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 22 muussa maassa. 

 

 

Lisätiedot: 

Ona Aula 

Miltton 

ona.aula@miltton.fi  

044 767 7373 

 

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, Frommer’s, The New York Times ja The Daily Telegraph. momondon 

pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia 35 markkina-alueella. momondon 

mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi iPhone- ja Android-laitteille. 

mailto:ona.aula@miltton.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

