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8 MIELENKIINTOISINTA FORMULA 1 -KAUPUNKIA 

 

Formula 1:n maailmanmestaruussarja starttaa tänä viikonloppuna Australian Melbournessa 

ajettavalla Australian Grand Prix’lla. Kausi huipentuu marraskuun lopussa Abu Dhabissa 

ajettavaan kilpailuun. Väliin mahtuu monta mielenkiintoista kaupunkia, ja jokainen kaupunki 

tarjoaa omanleimaisen tunnelman ja formuloiden lisäksi monenlaista tekemistä Singaporen 

täydenkuun juhlasta risteilyyn Budapestissä Tonavaa pitkin. Matkahakukone momondo.fi 

listasi parhaat vinkit kahdeksaan formulakaupunkiin. 

 

 

MELBOURNE, AUSTRALIA 15.3. 

Melbournen Southbank. Kuva: Yasser Alghofily 

 

Melbourne on Australian toiseksi suurin kaupunki, joka takuulla tarjoaa tekemistä muillekin 

kuin F1-faneille. Maaliskuun puolessa välissä kesä on juuri vaihtumassa syksyyn eteläisellä 

pallonpuoliskolla, mutta lämpöä kuitenkin riittää. Melbournen valtaa vuosittain maaliskuussa 

myös perinteinen Moomba-festivaali, jossa tätä railakasta aussikaupunkia juhlistetaan 

erilaisten tapahtumien, aktiviteettien sekä musiikin kera. Lisäksi Melbournessa sijaitsee yksi 

maailman viehkeimmistä Chinatowneista. Viimeisistä kesätuulista voi nauttia katsomalla 

elokuvia tähtien ja kaupunkimaiseman siivittämänä Rooftop Cinemassa aivan Melbournen 

keskustassa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.momondo.fi/
https://www.flickr.com/photos/4yas/3343671411/in/photostream/


SHANGHAI, KIINA 12.4. 

 
Yuyuan-puisto. Kuva: Romain Pontida 

 

Kiinan talouskeskuksessa Shanghaissa on todellista maailmankaupungin henkeä. Tarjolla on 

tekemistä laidasta laitaan kulttuurista shoppailuun. Kauniina huhtikuisena päivänä voi käydä 

kävelyllä ihanan perinteisessä kiinalaisessa Yuyuan-puutarhassa, jossa voi muun muassa 

ihailla koikaloja ja kilpikonnia tai perinteistä kiinalaista arkkitehtuuria sekä maistella 

paikkalista teetä. 

 

Shanghain tunnettuun kaupunkikuvaan kuuluvat toinen toistaan korkeammat rakennukset, 

joista kuuluisin on Oriental Pearl Tower, jonka purppuranväriset lasipallerokerrokset 

tunnistaa varmasti jokainen. Kulttuurin- ja taiteenystävien kannattaa suunnata M50- ja Tian 

Zi Fang -taidealueille, joissa pienten gallerioiden välistä voi löytää käsityöputiikkeja.  

 

BARCELONA, ESPANJA 10.5. 

 
Auringonnousu bunkkerilla. Kuva: Javier Sandín González 

https://www.flickr.com/photos/romainpontida/15940761020/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/paaaqman/8256447771/


 

Toukokuu on mitä mainioin tähän tunnelmalliseen espanjalaiskaupunkiin tutustumiseen, sillä 

kaupungissa ja rannoilla on selkeästi vähemmän tunkua kuin kesän huippusesongin aikana, 

mutta sää on kuitenkin leppoisan lämmin ja aurinkoinen. Jos formulat eivät innosta tai 

kisojen välissä kaipaisi muuta tekemistä, kannattaa pitää mielessä, että sunnuntaisin 

Barcelonan lukuisiin museoihin on ilmainen pääsy. 

 

Rennompaa meininkiä kaipaavien kannattaa suunnata Barcelonan keskustassa sijaitsevaan 

Ciutadella-puistoon, joka on myös paikallisten suosiossa piknik-paikkana ja 

lenkkeilymaastona. Carmelin bunkkerit tarjoavat historiasta kiinnostuneille uusia kokemuksia: 

ne on rakennettu espanjan sisällissodan aikana ja on vasta hiljattain avattu uudelleen 

yleisölle. 

 

MONTREAL, KANADA 7.6. 

 
Parc du Mont-Royal. Kuva: Eduardo Zárate 

 

Kanadaa ei turhaan kutsuta kulttuurien sulatusuuniksi. Lähes viidesosa kaupungin asukkaista 

puhuu äidinkielenään jotain muuta kun ranskaa tai englantia. Montreal tunnetaankin 

korkealaatuisesta ja monikulttuurisesta ruokatarjonnastaan. Parc du Mont-Royal -puisto on 

kesäaikaan mitä tunnelmallisin, ja sunnuntaisin puistossa kannattaa katsastaa viikoittaisen 

Tam-Tams-festivaalin rumpu- ja akrobatiaesitys. Jos kaipaat lisää erilaista tekemistä, 

formulakisojen kanssa samaan aikaan järjestetään TOHU-kulttuurialueella Grain de Ciel -

leijafestivaalit, jossa Montrealin taivas täyttyy upeista ympäri maailmaa paikalle tuoduista 

leijoista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/eduardozarate/3952028509


BUDAPEST, UNKARI 26.7. 

 
Budapestin parlamenttitalo. Kuva: Frank Schmidt 

 

Unkarin pääkaupunki on juuri heinäkuussa parhaimmillaan. Maailmankuululla Falk Miksa 

utca -kadulla voi edelleen tuntea kommunismin kosketuksen sen varrella sijaitsevissa 

museoissa sekä antiikkikaupoissa. Tunnelmallisissa puistoissa voit rentoutua vaikkapa 

huvipuistolaitteiden kyydissä, ja kesän paahdetta voit paeta Kaupunginpuiston Széchenyin-

kylpylään. Lounaan tai illallisen voit nauttia Tonavaa pitkin risteilylautalla kelluen 

kaupunkimaisemien lipuessa rauhallisesti ohitse. 

 

SINGAPORE 20.9. 

 
Singaporen kasvitieteellinen puutarha. Kuva: Edwin Lee 

 

https://www.flickr.com/photos/48018151@N05/13933441424
https://www.flickr.com/photos/edwin11/3157664820


Singaporen kaupunkivaltio tarjoaa vierailijoille oikean kokemuksien kirjon. Himoshoppaajat 

löytävät itsensä helposti Orchard Roadin lukuisista ostoskeskuksista. Singaporessa on tarjolla 

myös edullista elektroniikkaa, esimerkiksi Sim Lim Squaren elektroniikkakeskuksessa.  

 

Singaporen kasvitieteellisessä puutarhassa voi seurata aamutuimaan paikallisia esimerkiksi 

lenkkeilemässä tai harjoittamassa taijia. Myös Singaporen eläintarha on usein mainittu 

yhtenä maailman parhaista eläintarhoista. F1-kisojen jälkeen kannattaa jäädä nauttimaan 

Singaporen tarjonnasta vielä hetkeksi, sillä tänä vuonna aasialaista keskisyksynfestivaalia eli 

täydenkuun juhlaa vietetään 27.9.  

 

AUSTIN, TEKSAS, YHDYSVALLAT 25.10. 

 
Broken Spoke. Kuva: Lindsay Eyink 

 

Teksasin kulttuurikeskuksessa Austinissa pääsee helposti syvälle Amerikan etelän sydämeen. 

Perinteistä Teksasia edustaa vain 10 minuutin päässä keskustasta sijaitseva Broken Spoke -

baari, jossa raikaa honky tonk -tyylinen kantrimusiikki. Elokuussakin voi käydä uimassa Barton 

Springs -altaassa, joka pysyy 20-asteisena ympäri vuoden. Austin tarjoaa myös maittavia 

ruokakokemuksia, joista ylitse muiden nostetaan usein Franklin BBQ, jossa useammankin 

tunnin jonotus todella kannattaa. Longhorn Cavern -kansallispuistossa voi ihailla 

avaruusmaisen kauniita kalkkikiviseinämiä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/leyink/4463671475


ABU DHABI, ARABIEMIIRIKUNNAT 29.11. 

 
Abu Dhabin rantamaisema. Kuva: Shenli Leong 

 

Kisakausi huipentuu vuoden lopussa Arabiemiirikuntien pääkaupunkiin Abu Dhabiin, jossa 

tekemistä riittää vaikka koko perheelle. Yas Island -tekosaarella on tarjolla jännittäviä 

huvipuistoelämyksiä, ja formulasta kiinnostuneet voivat suunnata siellä Ferrari Worldin 

autoteemaiseen puistoon. Myös kauniit hiekkadyynit ovat näkemisen arvoisia, ja Abu Dhabin 

maisemia pääsee parhaiten ihailemaan paikallisella abra-veneellä pitkin Abu Dhabin kanaalia. 

 

Lisätiedot: 

Ulla Helander  

Miltton 

ulla.helander@miltton.fi 

040 741 9615 

 

momondosta: 

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

miljardeja lento-, hotelli- ja matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä 

ovat suositelleet useat johtavat kansainväliset mediat, kuten CNN, The New York Times ja The 

Daily Telegraph. momondon pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee 

matkustajia 30 markkina-alueella. momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi 

iPhone-, Android- ja Blackberry-laitteille. 

https://www.flickr.com/photos/44688927@N05/4334205160
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
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/27815442/?countrycode=ENG

