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SAITKO VERONPALAUTUKSIA? KATSO, MINNE VOIT PALAUTUKSILLASI 

MATKUSTAA 

 

 
Veronpalautusrahoilla voi reissata vaikkapa Euroopan aurinkoisimpaan pääkaupunkiin, Lissaboniin. * 

 
Näillä näkymin 11.12.2018 on viimeinen koko Suomen yhteinen veronpalautuspäivä, sillä ensi 

vuoden alusta alkaen otetaan käyttöön tulorekisteri ja siirrytään vähitellen yhä 

reaaliaikaisempaan verotukseen. Lento- ja hotellihakukone momondo.fi listasi matkakohteet 

erisuuruisille veronpalautuksille. 

 

Veronpalautuksia maksettiin viime vuonna yli 3,5 miljoonalle suomalaiselle Verohallinnon mukaan. Koko 

Suomen yhteinen veronpalautuspäivä joulun alla on kuitenkin jäämässä historiaan, kun ensi vuonna 

siirrytään entistä reaaliaikaisempaan verotukseen. Ensi vuodesta alkaen mahdolliset veronpalautukset 

maksetaan porrastetusti elokuusta alkaen.  

 

http://www.momondo.fi/


”Monista on mukava kohdistaa veronpalautussumma johonkin tiettyyn tarkoitukseen sen sijaan, että rahat 

käytettäisiin vain tavallisiin elämisen kuluihin. Loppuvuodesta monella onkin jo tulevat lomat kiikarissa, ja 

palautuksista saa hyvää matkakassan täytettä joululomille tai sopivan summan hiihtolomareissun lentojen 

ostamiseen”, kommentoi momondo.fi:n edustaja Mikala Riis Bagger.  

 

Tässä erisuuruisiin summiin sopivia kohteita: 

 

1. 100 € – KÖÖPENHAMINA 
Tanskan pääkaupungissa on paljon muutakin nähtävää kuin värikäs Nyhavn ja Tanskan merellinen 

kansallismonumentti Pieni merenneito. Kipua Christianshavnin kaupunginosassa sijaitsevan Vor Frelser 

Kirke -kirkon torniin ihastelemaan maisemaa, istahda tunnelmoimaan tanskalaista hyggeä johonkin 

kaupungin lukuisista kahviloista smørrebrødin äärelle tai virkistäydy pulahtamalla Islands Bryggen ympäri 

vuoden auki olevaan ulkoilmakylpylään. 

 

Meno-paluulennot Kööpenhaminaan maksavat keskimäärin 96 euroa. 

 

2. 200 € – KRAKOVA 
Etelä-Puolassa lähellä Tšekin rajaa sijaitseva Krakova on Puolan entinen pääkaupunki ja nykyäänkin Puolan 

toiseksi suurin kaupunki. Krakovan vanhakaupunki on säilynyt hyvin, ja sitä ympäröivät kaupungin 

keskiaikaisten muurien jäänteet. Historiallisen vanhankaupungin lisäksi Krakovassa on trendikkäitä baareja 

ja kahviloita, ja kaupungin eri alueista tunnettu on etenkin vanha juutalaiskaupunginosa Kazimierz. 

Krakova on mielenkiintoinen ja monipuolinen kaupunkikohde, joka ei aivan vielä ole noussut 

ansaitsemaansa suosioon.  

 

Meno-paluulennot Krakovaan maksavat keskimäärin 174 euroa. 

 

3. 300 € – LISSABON 
Euroopan toiseksi vanhin kaupunki Lissabon on viime vuosina kasvattanut suosiotaan matkailijoiden 

keskuudessa huimasti. Kaupunki on täynnä väriä ja etenkin valoa: Lissabonin on todettu olevan Euroopan 

aurinkoisin pääkaupunki. Myös historiallinen ja silmää miellyttävä arkkitehtuuri kaunistaa katukuvaa. Kukin 

matkailija voi etsiä itselleen sopivia tunnelmia voi etsiä kaupungin erilaisista kaupunginosista. Iltaa voi 

viettää Cais do Sodrén tai Bairro Alton eläväisessä yöelämässä tai vaikkapa paikallista fadomusiikkia 

tunnelmoiden ravintolaillallisen yhteydessä. Päiväsaikaan kaupunkia kannattaa tutkia kävellen ja 

näköalapaikoilta, miradouroilta, maisemia katsellen. Jos yhdessä paikassa pysyminen kyllästyttää, 

Lissabonista on myös kätevä tehdä retkiä läheisiin kohteisiin, kuten rantakaupunki Cascaisiin tai 

historialliseen Sintran linnoituskaupunkiin.  

 

Meno-paluulennot Lissaboniin maksavat keskimäärin 279 euroa. 

 

4. 500 € – NEW YORK 
Suurkaupunkien klassikko New York on loistava matkakohde ympäri vuoden. Täältä löydät kaikkea mitä 

mieleesi juolahtaakaan, eikä kaupungista elämää puutu. Valtavassa kaupungissa aika kuluu huomaamatta 

vain ympäriinsä kierrellen sekä elokuvista ja televisiosta tuttuja paikkoja ihmetellen. Ikonisiin kohteisiin 

kuuluvat mm. Times Square, Wall Street ja Central Park. Myös lukuisat kuuluisat museot, kuten Met ja 

luonnontieteellinen museo ovat ehdottomasti vierailemisen arvoisia. Jos olet innostunut shoppailusta, 

mahdollisuuksia erilaisten ostosten tekemiseen löytyy ympäri kaupunkia: vieraile vaikka kuuluisissa 



tavarataloissa, kuten Bloomingdale’sissä ja Barneysissä, tai kiertele kaupungin lukuisissa second hand -

liikkeissä.  

 

Meno-paluulennot New Yorkiin maksavat keskimäärin 490 euroa. 

 

5. 600 € – SINGAPORE 
Singapore on Aasian moderni suurkaupunkikohde, joka on tunnettu turvallisuudestaan ja siisteydestään. Jo 

valmiiksi kehittynyt kaupunki kehittyy entisestään jatkuvasti, ja uusia rakennuksia kohoaa kaupunkikuvaan 

tasaisin väliajoin. Singaporea kuvaavissa otoksissa näkyy usein esimerkiksi arkkitehtuurisesti uskomaton 

Marina Bay Sands Resort Hotel. Kaupungista löytyy myös muita erikoisuuksia, jollaisiin ei muualla törmää, 

kuten vaikkapa kasvitieteellisen puutarhan Gardens by the Bayn jättimäiset superpuut. Jännittävän 

kaupunkiympäristön lisäksi Singaporesta pitää ehdottomasti nostaa esiin maistuva ruoka, joka on 

yhdistelmä kiinalaista, intialaista ja malesialaista keittiötä.  

 

Meno-paluulennot Singaporeen maksavat keskimäärin 578 euroa. 

 

6. 800 € – TOKIO 
Tokio kuuluu monien unelmamatkakohteisiin. Valtavassa kaupungissa on vaikka mitä nähtävää ja 

koettavaa: viihtyisiä kävelykatuja ja puutarhoja, upea alakulttuurien kirjo, hyvää ruokaa ja tietysti 

miljoonakaupungin sykettä.   

Tokiossa voi kokea sekä nopeatahtista kaupunkielämää että rentoutua upeissa luonnonmaisemissa. Nyt 

saattaakin olla sopiva aika katsella kevään matkoja ja tähdätä Tokioon huhtikuun alussa, jolloin 

useimmiten on kirsikankukkakauden parhain aika. Myös loppusyksy on otollista aikaa kauniiden 

luonnonmaisemien kannalta – Japanin ruska on aivan omaa luokkaansa.  

 

Meno-paluulennot Singaporeen maksavat keskimäärin 746 euroa. 

 
 

Tietoa hinnoista: 

Hinnat ovat keskimääräisiä hintoja momondo.fi:n kautta haetuille meno-paluulennoille vuodelle 2018. 

Hinnat voivat muuttua.  

 

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

 

Lisätiedot: 
Ulla Helander 

Miltton 
Ulla.helander@miltton.fi 

040 741 9615 

 
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. 
 


