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PÄÄSIÄISEN TRENDIKOHTEISTA LISSABONIN JA BERLIININ 
LENTOJEN HINNOISSA ENITEN LASKUA EDELLISVUOTEEN 
 
Pääsiäisen pyhät sijoittuvat tänä vuonna edellisvuotta myöhemmäksi huhtikuun loppuun. Lento- ja 
hotellihakukone momondo.fi tarkasteli ja vertasi vuoden 2019 suosituimpia lyhyitä ja keskipitkiä 
pääsiäislentoja edellisvuoteen löytääkseen kohteita, joiden lentohinnat ovat laskeneet eniten. Lisäksi 
momondo.fi kartoitti suosituimmat matkakohteet, hotellihakutrendit kyseisissä kohteissa, ja uudet 
haetuimpien listalle nousseet pääsiäislomakohteet. 

 
LISSABONIN JA BERLIININ LENTOJEN HINNOISSA ENITEN LASKUA  
 
Tämän vuoden hakutilastojen analysointi osoittaa, että 50 haetuimman pääsiäislomakohteen 
joukosta kaunista kevätsäätä tarjoilevien kaupunkien, kuten Lissabonin, Berliinin ja Münchenin, 
lentojen hinnat ovat laskeneet eniten. Lentojen hinnat Lissaboniin ovat tänä pääsiäisenä melkein 
40 prosenttia edullisemmat kuin vuotta aikaisemmin, ja Saksan kaupunkikohteiden Berliinin ja 
Münchenin lähemmäs 20 prosenttia.  
 
“Pääsiäinen on ensimmäinen pitkä viikonloppuvapaa talvikuukausien jälkeen, ja suomalaisilla 
matkailijoilla on mahdollisuus suunnata pidemmälle matkalle jopa aiempaa pienemmällä 
budjetilla. Hakutilastojen ja hintavertailujen perusteella olemme löytäneet lyhyitä ja keskipitkiä 
lentokohteita, jotka ovat pääsiäisenä selkeästi edellisvuotta edullisempia”, kertoo momondo.fi:n 
edustaja Mikala Riis Bagger. 
 
Pääsiäismatkalta haetaan myös aurinkoa, ja suomalaisilla on tänä pääsiäisenä mahdollisuus lentää 
edellisvuotta edullisemmin lämpöön Málagaan ja Nizzaan. Lähikohteista talvisia aktiviteetteja 
pääsiäisenä tarjoilevan Oslon lentojen hinnat laskivat 13 prosenttia ja Baltian suosittujen 
kaupunkikohteiden Vilnan ja Riikan 12 ja 10 prosenttia. 
 
 

Suosituimmat lyhyiden/keskipitkien lentojen kohteet, joiden hinnoissa eniten laskua edellisvuoteen verrattuna 

Sija Matkakohde Keskimääräinen hinta meno-
paluu -lennoille pääsiäisenä 
2018 

Keskimääräinen hinta 
meno-paluu -lennoille 
pääsiäisenä 2019 

Vuotuinen hintamuutos 
(%) 

1 Lissabon 515 € 314 € -39 % 
2 Berliini 255 €  209 € -18 % 
3 München  287 €   245 € -15 % 
4 Málaga 434 € 372 € -14 % 
5 Nizza 334 € 291€ -13 % 
6 Oslo 112 € 98 € -13 % 



7 Vilna 230 € 202 € -12 % 
8 Riika 194 € 174 € -10 % 
9 Ateena 311 € 281 € -10 % 
10 Pariisi 302 € 280 € -7 % 

 
 
PÄÄSIÄISEN LENTOKOHTEET 7 % EDULLISEMMAT 

 
Suomalaisten suosituimmat kohteet pääsiäisloman viettoon Euroopassa ovat pysyneet melko 
muuttumattomina viimeisten vuosien aikana - Lontoo on ollut listan kärkisijoilla pitkään yhdessä 
Berliinin ja Amsterdamin kanssa. Verrattuna edellisvuoteen lentohinnat Lontooseen nousivat 11 
prosenttia, kun taas muiden kohteiden lentohinnat laskivat pienimmillään joitain prosentteja ja 
suurimmillaan melkein 40 prosenttia.  
 
Suomalaiset matkailijat maksavat tänä vuonna keskimäärin 7 prosenttia vähemmän 
pääsiäislennoistaan verrattuna vuoteen 2018. Lontoon lentohintojen kalleuteen vaikuttaa 
todennäköisesti punnan heikentynyt kurssi. Lennot Kööpenhaminaan ovat myös 18 prosenttia 
kalliimmat tänä pääsiäisenä kohteen lisääntyneen suosion saattelemana. 
 
 

10 suosituinta lyhyiden/keskipitkien lentojen kohdetta pääsiäiseksi 2019 

Sija Matkakohde Keskimääräinen lennon 
hinta pääsiäisenä 2018 

Keskimääräinen lennon 
hinta pääsiäisenä 2019 

Vuotuinen 
hintamuutos (%) 

1 Lontoo 227 € 251 € +11 % 
2 Berliini 255 € 209 € -18 % 
3 Amsterdam 258 € 247 € -4 % 
4 Barcelona 289 € 295 € +2% 
5 Praha 251 € 254 € +1 % 
6 Pariisi 302 € 280 € -7 % 
7 Rooma 332 € 336 € +1 % 
8 Budapest 275 € 286 € +4 % 
9 Kööpenhamina 133 € 157 € +18 % 
10 Lissabon 515 € 314 € -39 % 

 
 
HOTELLIT MÁLAGASSA JA BUDAPESTISSÄ KOLMANNEKSEN EDELLISVUOTTA 
HALVEMPIA 
 
Lento- ja hotellihakukone momondo.fi tarkasteli myös suomalaisten matkailijoiden 
hotellihakutrendejä 50 suosituimmassa matkakohteessa pääsiäisenä. Selvisi, että hotellien hinnat 
ovat nyt esimerkiksi Málagassa 33 prosenttia edullisemmat kuin viime pääsiäisenä. 
Hotellihuoneen hinta yöltä kahden hengen huoneessa kolmen ja neljän tähden hotellissa maksaa 
siellä 87 euroa ja Budapestissä sekä Tukholmassa 88 euroa. 



 
“Matkailijoiden, jotka etsivät halvempaa majoitusta ja auringonpaistetta täksi pääsiäiseksi, 
kannattaa suunnata Málagaan ja Budapestiin, joissa hotellihinnat ovat jopa kolmanneksen 
halvempia viime vuoteen verrattuna. Edullista majoitusta löytyy myös lähempää, risteily- tai 
lentomatkan päässä Tukholmasta, jossa hotelliyö kolmen tai neljän tähden hotellissa on tänä 
pääsiäisenä keksimäärin vain 88 euroa”, kommentoi momondo.fi:n edustaja Mikala Riis Bagger. 
 
 

5 suosituinta lyhyiden/keskipitkien matkojen hotellilomaa, joiden hinnoissa eniten laskua edellisvuoteen 

Sija Matkakohde Hinta keskim. 2 hengen 
huoneessa 3 & 4 tähden 
hotellissa pääsiäisenä 
2019 

Hinta keskim. 2 hengen 
huoneessa 3 & 4 tähden 
hotellissa pääsiäisenä 
2018 

Vuotuinen 
hintamuutos (%) 

1 Málaga 87 € 130 € -33 % 
2 Budapest 88 € 123 € -28 % 
3 Tukholma 88 € 113 € -22 % 
4 Milano 99 € 123 € -20% 
5 Dublin 114 € 135 € -16 % 

 
 
PÄÄSIÄISEN SUOSITUIMPIEN HOTELLIHAKUJEN KOHTEET KALLISTUNEET 
EDELLISVUODESTA 
 
Toisin kuin lentojen osalta, suomalaiset matkailijat maksavat tänä pääsiäisenä keskimäärin 8 
prosenttia enemmän majoituksestaan kymmenessä suosituimmassa kohteessaan verrattuna 
vuoteen 2018. Lennot Berliiniin ovat 18 prosenttia halvemmat tänä pääsiäisenä kuin edellisenä, 
mutta majoitus vastaavasti kalliimpaa 19 prosenttia. Majoituksen keskimääräinen hinta yöltä on 
tuplaantunut Pariisissa ja kolminkertaistunut suomalaisten suosikkikohteissa Tallinnassa ja 
Alanyassa. Pääsiäismajoituksen hinnat ovat edullisemmat tänä vuonna Roomassa ja 
Barcelonassa.  
 
 

10 suosituinta lyhyiden/keskipitkien matkojen hotellilomaa pääsiäiseksi 2019 

Sija Suosituin 2019 Hinta keskim. yöltä 3 & 4 
tähden hotellissa 
pääsiäisenä 2018 

Hinta keskim. yöltä 3 & 4 
tähden hotellissa 
pääsiäisenä 2019 

Vuotuinen 
hintamuutos (%) 

1 Berliini 81 € 96 € +19 % 
2 Lontoo 121 € 133€ +10 % 
3 Amsterdam 184 € 202 € +10 % 
4 Rooma 139 € 125 € -10 % 
5 Praha 101 € 100 € -1 % 
6 Tallinna 79 € 103 € +30 % 



7 Barcelona 146 € 131 € -10 % 
8 Alanya 17 € 22 € +33 % 
9 Kööpenhamina 133 € 134 € +1% 
10 Pariisi 88 € 132 € +50% 

 
 
HAUISTA: 

 
Tiedot perustuvat meno-paluu -lentoihin economy-luokassa ja yöltä 2-hengen huoneessa kolmen 
ja neljän tähden hotellissa, joita on haettu momondo.fi kautta 26.08.17-26.02.18, joiden 
matkustusajankohta on 29.03.18-02.04.18 ja 26.08.18-26.02.19, joiden matkustusajankohta on 
18.04.19 - 22.04.19. Hinnat voivat vaihdella ja tarjoukset eivät välttämättä ole enää saatavilla.  
 
 
Lisätiedot: 
Miltton 
Karoliina Masalin 
karoliina.masalin@miltton.fi 
040 833 7382 
 

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. 
 
 


