
Lehdistötiedote 

19. syyskuuta 2018 

 

 

KAUKOKOHTEET TEKIVÄT PALUUN HAETUIMPIEN SYYSLOMIEN 

LISTALLE 

 

 
Syksyinen New York.*  

 

Syyslomasuunnittelussa ikisuosikki Malaga jatkaa voittokulkuaan, mutta muutaman 

vuoden tauon jälkeen suomalaiset ovat löytäneet jälleen myös kaukokohteet. Tänä 

vuonna suosituimpien lentohakujen joukosta löytyy lukuisten Euroopan kaupunkien 

lisäksi New York, Los Angeles ja Ho Chi Minh. Suomalaisten suosikkihakukohteita 

syyslomaviikkojen ajalle on vertaillut lento- ja hotellihaku momondo.fi. 

 

Tänä vuonna Helsingistä lentomatkansa aloittavat suomalaiset haaveilevat syyslomamatkasta 

Malagaan, Lontooseen ja Berliiniin. Niin kertovat lentohaut, jotka on tehty tämän vuoden aikana 

syysloman ajaksi osoitteessa momondo.fi. Suosittujen eurooppalaisten kaupunkikohteiden lisäksi 

Helsingistä matkan aloittavat saattavat suunnata muutaman vuoden tauon jälkeen myös New 

Yorkiin, jonka voikin ajatella olevan parhaimmillaan nimenomaan syksyisin. 

 

”Pari viime vuotta suomalaisten haetuimmat syyslomakohteet ovat olleet lähinnä Euroopassa, mutta 

tänä vuonna listalla on muutamia kohteita kauempaakin. Syyslomaviikot ovat mukavaa aikaa Keski- 

http://www.momondo.fi/


ja Etelä-Euroopan kaupungeissa, kun lomakaudet ovat ohi ja turistivirrat ovat hiljentyneet, mutta 

lämpötilat pysyttelevät silti melko korkealla. Myös matkustusajat ja -hinnat suosittuihin Etelä-

Euroopan kohteisiin ovat varsin kohtuullisia”, kertoo momondon Pohjoismaiden PR-päällikkö 

Kalimaya Krabbe. 

 

TURUN HAKULISTAN SUOSIKKI PUOLASSA – MALAGA SUOSITTU LÄPI MAAN 

 

Turusta lentävät syylomalaiset ovat löytäneet oman suosikkikohteensa Puolasta. Turku on ainoa 

lähtökaupunki Suomessa, josta on haettu monena vuonna selvästi eniten syyslomalentoja kauniiksi 

kehuttuun Gdanskiin.  

 

Malaga on Helsingin listalla selvä ykkönen: sinne haetaan lentoja neljä kertaa enemmän kuin 

kymmenentenä listalla olevaan Prahaan. Malagan asema ei horju myöskään Tampereen tai Oulun 

listalla, ja Turun listallakin se on toiseksi haetuin kohde. 

 

Tampereelta lähtevien hakulistalle on tänä vuonna noussut Euroopan kaupunkien lisäksi 

Yhdysvaltain länsirannikon Los Angeles. Oulusta lähtevien syksyn kaukolomasuosikiksi on hakujen 

perusteella pääsemässä Vietnamin Ho Chi Minh.  

 

Helsinki:   Tampere:   Turku:   Oulu: 

1. Malaga   1. Malaga   1. Gdansk  1. Malaga 

2. Lontoo   2. Tukholma   2. Malaga  2. Barcelona 

3. Berliini   3. Lontoo   3. Lontoo   3. Lontoo  

4. Lissabon   4. Budapest       4. Teneriffa 

5. Barcelona   5. Los Angeles       5. Las Palmas  

6. Amsterdam          6. Ho Chi Minh 

7. Rooma 

8. New York 

9. Pariisi 

10. Praha 

 

Tilastot perustuvat momondo.fi kautta tammikuun 1. ja syyskuun 5. päivän välillä tehtyihin matkahakuihin, 

joiden matkustusajankohta sijoittuu syyslomaviikoille lokakuun 12. ja 28. päivän välillä vuonna 2018. 

 

* Kuva on mukana havainnollistamassa tiedotetta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi, jaettavaksi tai ladattavaksi. 

 
Lisätiedot: 

Jenna Jauhiainen 

Miltton 

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

