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MISSÄ ON LÄMMINTÄ HELMIKUUSSA? 

Kun pakkanen kurittaa kotimaata sydäntalvella, moni haluaisi matkustaa kauas pois. Mutta missä on lämmintä ja 

aurinkoista helmikuussa? Unohda jo perinteinen hiihtoloma, ja ota mieluummin nokoset turkoosin laguunin 

rannalla palmupuun varjossa, eksy sademetsän uumeniin, kylve kuumissa lähteissä ja vaikutu ikiaikaisista 

tulivuorista. Katso lento- ja hotellihakukone momondo.fi:n vinkit kohteisiin, jossa aurinko lämmittää 

keskitalvellakin. Parhaat helmikuun lomakohteet ovat tässä: 

 

 
Sukellusta Sharm el-Sheikhissä. * 

Sharm el-Sheikh, Egypti 

Keskilämpötila helmikuussa: 18 °C 

Aurinkotunteja päivässä: 9  

Matkustusaika: n. 8 t 20 min (vaihdolla)  

Menopaluulennot Helsingistä Sharm el-Sheikhiin keskimäärin: 433 € 

Egyptissä Siinain niemimaan eteläkärjessä sijaitsee Sharm el-Sheikh, joka on aurinkovarma ja lämmin lomakohde 

helmikuussa. Sharm el-Sheikhista on kuoriutunut yksi arabimaiden suosituimmista matkakohteista, joka 
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tunnetaan ennen kaikkea erinomaisista rannoistaan. Siellä voit shoppailla sydämesi kyllyydestä, tanssia 

auringonnousuun saakka rantabileissä tai lähteä vaikka eksoottiselle aavikkoretkelle beduiinien seurassa. Sharm 

el-Sheikhin vedet tunnetaan myös yhtenä maailman parhaista sukelluspaikoista. Sukella siis rohkeasti 

Punaiseenmereen ja koe vaikuttava vedenalainen maailma värikkäine kaloineen ja koralleineen.  

 

 
Saint Lucian saarivaltion rantaviivaa. * 

Saint Lucia 

Keskilämpötila helmikuussa: 25 °C 

Aurinkotunteja päivässä: 8 

Matkustusaika: n. 15 t 35 min (vaihdolla) 

Menopaluulennot Helsingistä Castriesiin keskimäärin: 1518 € 

Kaunis ja vehreä St. Lucian saarivaltio on Karibianmeren helmi, jossa palmupuut huojuvat tuulessa, 

maidonvalkoiset hiekkarannat odottavat löytäjäänsä ja koskematon sademetsä kutsuu tutkimusmatkalle. 

Aallonharjaa metsästävä löytää mahtavat surffispotit saaren Atlantin puoleiselta itärannikolta, ja leppoisammasta 

rantaelämästä pitävä rakastuu saaren länsipuolen rauhallisempiin rantoihin. Helmikuun lämpimät säät 

houkuttelevat tutkimusmatkalle myös saaren lahdille ja laguuneille. Älä jätä myöskään välistä historiallista ja 

vaikuttavaa Pigeon Islandin kansallispuistoa. Häämatkalaisten suosiossa oleva St. Lucia tarjoaa täydellisen 

romanttisen piilopaikan paratiisirantoineen, mutta se voi olla yhtä lailla aktiivisemmasta lomasta haaveilevan 

unelmakohde vesiurheilumahdollisuuksineen ja vuoristoisine patikkareitteineen.  



 
Satama Muscatissa. * 

Masqat, Oman 

Keskilämpötila helmikuussa: 22 °C 

Aurinkotunteja päivässä: 9  

Matkustusaika: n. 9 t (vaihdolla) 

Menopaluulennot Helsingistä Masqatiin keskimäärin: 497 € 

Oman tunnetaan pilaantumattomasta luonnostaan, kauniista rannikkokaupungeistaan ja ystävällisistä 

ihmisistään, jotka toivottavat matkailijan lämpimästi tervetulleeksi. Omanissa menneisyys ja nykyaika kietoutuvat 

toisiinsa saumattomasti, joka tekee siitä erityisen kiehtovan matkakohteen. Pääkaupungissa Masqatissa pääset 

haistelemaan jännittävää paikallista kulttuuria, ihastelemaan perinteistä arabialaista rakennustyyliä sekä aistimaan 

Omanin siirtomaa-aikaista historiaa, joka on yhä läsnä muun muassa kauniissa arkkitehtuurissa. 

Jos haet ennen kaikkea rantalomaa helmikuussa ja haluat kokea Omanin kauniit rannat ja eksoottiset palmut, 

suuntaa suosittuun Salalahin rantakaupunkiin. Voit myös lähteä seikkailuntäyteiselle aavikkosafarille Omanin 

kultaisena hohtaville lakeuksille, joita siellä täällä täplittävät vehreät keitaat. 



 
Turkoosina hohtavaa merta Sansibarilla. * 

Sansibar, Tansania 

Keskilämpötila helmikuussa: 28,5 °C  

Aurinkotunteja päivässä: 8 

Matkustusaika n. 14 t (vaihdolla) 

Menopaluulennot Helsingistä Sansibarille keskimäärin 665 € 

Kun janoat aurinkoa ja lämpöä helmikuun pakkasilla, suuntaa Sansibarille Intian valtamerelle. Sansibar on 

saariryhmä, joka koostuu pääsaaresta Ungujasta ja pienemmästä Pembasta, sekä lisäksi joukosta pienempiä 

saaria. Olet ehkä kuullut puhuttavan Sansibarista maustesaarena. Se johtuu saarella sijaitsevista suurista 

mausteviljelmistä, joiden huumaavaan tuoksun voi aistia kaikkialla. Kaikista parhaiten Sansibar tunnetaan 

kuitenkin valkeana hohtavista hiekkarannoistaan, turkoosin veden äärellä kumartavista palmupuistaan ja upeasta 

vedenalaisesta elämästään värikkäine kaloineen ja koralleineen. Sansibarilta löydät kaikki ehdan paratiisisaaren 

ainekset. 

 



 
Uudessa-Seelannissa riittää upeita maisemia. * 

Uusi-Seelanti 

Keskilämpötila helmikuussa: 17 °C 

Aurinkotunteja päivässä: 7  

Matkustusaika: n. 23 t 20 min (vaihdolla) 

Menopaluulennot Helsingistä Wellingtoniin keskimäärin: 941 € 

Uusi-Seelanti tunnetaan kiehtovasta luonnostaan ja vaihtelevasta maisemastaan. Kun etsit kohdetta missä on 

lämmintä helmikuussa, on Uusi-Seelanti loistava valinta, sillä juuri keskitalven miellyttävät lämpötilat tekevät 

ajankohdasta otollisen kokea maan luonto. Maisemassa vuorottelevat vehreät sademetsät, upeat vesiputoukset, 

vuorenhuiput, tulivuoret ja kuumat lähteet. Uuden-Seelannin luonto tarjoilee parastaan myös Abel Tasmanin 

kansallispuiston kauniilla rannoilla, ja maan viinitiloilta päätyy lasiisi kenties maailman parasta valkoviiniä. 



 
Gran Canaria on suosittu matkakohde kohtuullisen pituisen lentomatkan päässä. * 

Gran Canaria 

Keskilämpötila helmikuussa: 18 °C 

Aurinkotunteja päivässä: 7  

Matkustusaika n. 6 t (suora) 

Menopaluulennot Helsingistä Las Palmas de Gran Canarialle keskimäärin: 256 € 

Kun etsit matkakohdetta, jonne ei tarvitse matkustaa ikuisuutta, ovat Kanariansaaret varma valinta. Suosittu 

lomasaari Gran Canaria on täydellinen ja lämmin lomakohde helmikuulle. Miellyttävä ilmasto ja lämpimät 

uimavedet kutsuvat viettämään aikaa saaren rannoille. Jos mielesi tekee kokeilla laitesukellusta Atlantin kirkkaissa 

vesissä, tarjoaa saaren paras ranta, Las Canteras, siihen täydelliset puitteet. 

Kulttuuria pursuileva pääkaupunki Las Palmas on myös vierailun arvoinen kohde. Siellä täytyy kokea ainakin 

hieno Santa Anan katedraali, jonka yhteydessä toimii myös upea taidemuseo. Casa de Colónissa pääsee sen 

sijaan löytöretkeilijä Kristoffer Kolumbuksen jäljille, jonka tiedetään lähteneen koko maailman mullistaneelle 

tutkimusretkelleen juuri Gran Canarialta. 

 

Lisätietoja 

Lentojen hinnat ovat keskimääräisiä economy-luokan meno-paluulentojen hintoja 1.2.2018–28.2.2019 aikana 

tehtäville lentomatkoille, jotka on haettu momondo.fi:ssä aikavälillä 1.8.2018–18.1.2019. Hinnat voivat muuttua, 



eikä säästöjä voida taata. Lentohinnat on laskettu euroiksi Yhdysvaltojen dollarista tammikuun 18. päivän 

vaihtokurssilla.  

Tiedot keskilämpötiloista ja aurinkotuntien määrästä on saatu weather-atlas.com-sivustolta.   

 

* Kuvat ovat mukana havainnollistamassa tiedotetta. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi, ladattavaksi tai jaettavaksi. 

 

Lisätiedot: 

Ulla Helander 

Miltton 

ulla.helander@miltton.fi 

040 741 961  

 

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 (NASDAQ: BKNG) itsenäinen tytäryhtiö. 
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