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AUTTAVAT PITÄMÄÄN LOMABUDJETIN KURISSA 
 

 
Eteläisen Espanjan Sevilla on kiinnostava vaihtoehto Barcelonalle. Kuva © Johan Mouchet / Unsplash 

 

Suomalaiset suosivat kaupunkilomia: noin puolet lento- ja hotellihaku momondo.fi:n 

kyselyyn vastanneista suunnitteli lähtevänsä kaupunkilomalle vielä tänä vuonna. 

Matkailijat suuntaavat usein tunnettuihin kohteisiin, vaikka niissä riesana voivat olla 

turistimassojen aiheuttamat ruuhkat ja kallis majoitus. Momondo kokosi listan 

kiinnostavia, vaihtoehtoisia kaupunkilomakohteita perustuen matkailijoiden 

suosituimpiin hakuihin. Miltä kuulostaisivat esimerkiksi Portugalin Évora, Kroatian 

Olomuc tai Ranskan Nantes? 

 

Lento- ja hotellihaku momondon matkailuasiantuntijat löysivät hotellihakutietoja analysoimalla 

10 suosituinta kaupunkilomakohdetta Euroopassa ja niille vaihtoehdot. Vertailusta käy ilmi, että 

matkailija voi säästää majoituskustannuksissa huomattavasti suosimalla vähemmän tunnettuja 

kaupunkikohteita. 

 

https://unsplash.com/photos/Z95viY3WaZs
http://www.momondo.fi/
http://www.momondo.fi/


“Suosituissa kaupungeissa vieraileminen ei ole aina täydellistä: matkailijoita häiritsee usein 

turistien suuri määrä ja tunne siitä, että asiat maksavat liikaa”, kertoo momondon Pohjoismaisen 

markkinointipäällikkö Kalimaya Krabbe. “Tutustuminen vähemmän tunnettuihin kohteisiin on 

loistava tapa luoda omannäköinen matka ja löytää jotain uutta. Bonuksena hakuja koskevat 

tietomme näyttävät, että majoituksesta on mahdollista säästää paljonkin yöpymällä suosituimpien 

kaupunkikohteiden ulkopuolella.” 

  

Euroopan suosituimmat kaupunkikohteet ja vaihtoehtoiset kohteet 

  Suosittu 

kaupunki- 

kohde 

 Kolmen ja neljän 

tähden hotellin 

keskimääräinen 

hinta yöltä kahden 

hengen huoneessa 

suositussa 

kaupunkikohteessa 

Vaihtoehtoinen 

kaupunkilomakohde 

 Kolmen ja neljän 

tähden hotellin 

keskimääräinen 

hinta yöltä kahden 

hengen huoneessa 

vaihtoehtoisessa 

kaupunkikohteessa 

Mahdollinen säästö 

hinnassa: 1.  

vaihtoehtoisista 

kaupunkiloma-

kohteista vs. 

suosittu 

kaupunkikohde 

1 Berliini, 

Saksa 

83€ 1. Leipzig 81€ 2 % 

2. Dresden 73€ 

3. Heidelberg 101€ 

2 Barcelona, 

Espanja 

120€ 1. Sevilla 84€ 30 % 

2. Santiago de 

Compostela 

81€ 

3. Zaragoza 67€ 

3 Rooma, Italia 83€ 1. Napoli 81€ 2 % 

2. Bologna 93€ 

3. Torino 91€ 

4 Lissabon, 

Portugali 

97€ 1. Évora 82€ 15 % 

2. Coimbra 84€ 

3. Aveiro 76€ 

5 Lontoo, Iso-

Britannia 

127€ 1. Bristol 102€ 20 % 

2. Newcastle 96€ 

3. Manchester 103€ 

6 Amsterdam, 

Hollanti 

136€ 1. Utrecht 102€ 25 % 

2. Rotterdam 91€ 



3. Leeuwarden 100€ 

7 Pariisi, 

Ranska 

114€ 1. Nantes 78€ 32 % 

2. Montpellier 86€ 

3. Bordeaux 90€ 

8 Hania, 

Kreikka 

91€ 1. Réthymno 91€ 0 % 

2. Kissamos 102€ 

3. Ágios Nikólaos 127€ 

9 Dubrovnik, 

Kroatia 

134€ 

  

1. Trogir 89€ 34 % 

2. Cavtat 110€ 

3. Zadar 101€ 

10 Praha, Tšekin 

tasavalta 

68€ 1. Olomouc 53€ 22 % 

2. Brno 58€ 

3. Český Krumlov 93€ 

 

Suuntaa Berliinin, Barcelonan ja Rooman sijaan Leipzigiin, Sevillaan ja Napoliin 

 

Kivenheiton päästä pääkaupungista tai suositusta kaupunkikohteesta voi löytyä todellinen helmi. 

Esimerkiksi Berliinin lähistöllä sijaitseva Leipzig on tunnettu aktiivisesta musiikkiyhteisöstään ja 

historiallisista nähtävyyksistään. Napoli eteläisessä Italiassa on täynnä elämää, herkullisia ruokia 

ja kauniita luontokohteita. Aurinkoisessa Sevillassa taas pääsee pyöräillen kaikkialle, ja bileet 

jatkuvat pikkutunneille asti. Sevillassa mahdollinen säästö yöpymishinnoissa voi olla jopa 30 

prosenttia yöltä Barcelonaan verrattuna kolmen tai neljän tähden hotelleissa. 

 

Minne pakoon Lissabonin, Lontoon ja Amsterdamin turistijoukkoja? 

 

Lissabonin sijaan turistimassoihin kyllästyneiden matkailijoiden kannattaa suunnata sisämaahan 

Évoraan, joka tunnetaan museoiden kaupunkina. Kaupungista löytyy lukuisia historiallisia 

muistomerkkejä, kuten Capela dos Ossoksen luukappeli, jota ei voi suositella heikkohermoisille. 

Jos haussa on eläväinen taidekaupunki, kannattaa suunnata Lontoon sijaan Bristoliin. Bristolissa 

moderni ja vanha sekoittuvat sujuvasti – tästä hyvä esimerkki on People’s Republic of Stokes 

Croft -katutaidekeskuksen liitto viktoriaanisen Cliftonin riippusillan kanssa. 

 

Kymmenestä suosituimmasta kaupunkikohteesta Amsterdam on vertailun mukaan kallein. Siellä 

yöpyminen kahden hengen huoneessa maksaa keskimäärin 136 euroa yöltä kolmen tai neljän 

tähden hotellissa. Amsterdamia lähellä sijaitsevassa Utrechtissa samantasoinen majoitus 

maksaa vain 102 euroa yöltä. Mahdollista säästöä kertyy siis jopa 25 prosenttia. 



“Utrecht on erinomainen kaupunkilomakohde. Amsterdam voi olla täynnä turisteja, mutta Utrecht 

on paljon rennompi, ja sieltä löytyy upeita kanavia ja kiinnostavia ravintoloita. Lisäksi se on vain 

puolen tunnin junamatkan päässä Amsterdamista – pääkaupunkiin on helppo tehdä nopea 

päiväreissu”, vinkkaa Krabbe. 

 

Vähemmän tunnetuista matkakohteista nauttivien kannattaa suunnata myös Leeuwardeniin, joka 

sijaitsee Frieslandin alueella, Amsterdamin pohjoispuolella. Leeuwarden on Euroopan 

kulttuuripääkaupunki 2018 ja sen mielenkiintoiset taidehankkeet ovatkin vallanneet kaupungin 

kauttaaltaan. 

 

Ota esimerkkiä paikallisten suosikkikaupungeista 

 

Pariisi on tunnetusti kallis erityisesti majoituksen suhteen. Budjettimatkailijoiden kannattaa 

suunnata Nantnesiin, Bretagnen alueen eloisaan pääkaupunkiin. Majoitus kahden hengen 

hotellihuoneessa maksaa Pariisissa 114 euroa yöltä, ja Nantesissa matkailijat maksavat 

samanlaisesta huoneesta keskimäärin 78 euroa yöltä kolmen tai neljän tähden hotellissa. 

Mahdollista säästöä syntyy 32 prosenttia. 

 

Réthymnonin kaupunki sijaitsee Kreetalla, vain tunnin matkan päässä Haniasta. Kuten Hania, 

myös Réthymnon on viehättävä venetsialaisten kortteleiden ja kauniin satamansa ansiosta, ja 

lisäksi erinomainen tukikohta saareen tutustumisa varten. Kroatiassa puolestaan keskiaikainen, 

muurien ympäröimä Trogir sijaitsee Splitin lähistöllä pienellä saarella. Kaupungissa on marmorilla 

päällystetyt kadut ja bulevardi meren rannalla. Kiinnostava vaihtoehto Prahalle on Möörin 

viinialueella sijaitseva Olomouc. Kauniista arkkitehtuuristaan tunnettu Olomouc on erityisesti 

opiskelijoiden suosima kaupunki, jossa pienpanimot ja baarit eivät lopu kesken. 

 

Lisätietoja vaihtoehtoisista kaupunkilomakohteista: 

https://www.momondo.fi/discover/kokoelma/vaihtoehtoiset-kaupunkilomakohteet 

  

  

TIETOA TUTKIMUKSESTA: Suosittujen kaupunkikohteiden tiedot perustuvat aikavälillä 

1.8.2017–31.7.2018 kaikilla momondon sivuilla tehtyihin hotellihakuihin vuoden 2018 aikana 

tahtuville Euroopan-matkoille. Hintatiedot perustuvat samalla aikavälillä tehtyihin klikkauksiin 

kaikilla momondon sivuilla. Vaihtoehtoisten kaupunkilomien kohteet perustuvat eri lähteiden 

analyysiin. Keskimääräiset hinnat ovat yhdelle yölle kahden hengen huoneessa kolmen tai neljän 

tähden hotellissa. Hinnat voivat muuttua, eikö säästöjä voida taata. Kyselyn tulokset siitä, millaisia 

lomia suomalaiset suunnittelevat vuodelle 2018, perustuvat momondon toteuttamaan kyselyyn 

ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä. Kysely toteutettiin 9.–17. tammikuuta 

2018 online-tutkimuksena Cint-paneliin kautta, ja siihen osallistui 1 015 18–65-vuotiasta 

suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. 

 

Lisätiedot: 

Jenna Jauhiainen 

Miltton 

https://www.momondo.fi/discover/kokoelma/vaihtoehtoiset-kaupunkilomakohteet
https://www.momondo.fi/discover/kokoelma/vaihtoehtoiset-kaupunkilomakohteet
https://www.momondo.fi/discover/kokoelma/vaihtoehtoiset-kaupunkilomakohteet
https://www.momondo.fi/discover/kokoelma/vaihtoehtoiset-kaupunkilomakohteet


jenna.jauhiainen@miltton.fi 

040 836 1188 

 

momondosta 

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

yli 30 kansainvälisellä markkina-alueella. momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla 

ilmaiseksi iPhone- ja Android-laitteille. momondoa hallinnoi KAYAK, joka on Booking Holdings 

Inc:in itsenäinen tytäryhtiö. 

  

  

 

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

