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JARI LAPPALAINEN

SYKSY TOI UUTTA
VALOA MATKAILUUN

M

atkailun elpyminen on saanut uutta vauhtia syksyn
edetessä. Erityisesti lähimatkailussa piristyminen on
näkynyt selvästi. Risteilyjen kysyntä on ihan eri tasolla
kuin muutama kuukausi sitten. Tämä näkyy myös kas

vaneessa ta�onnassa

Lentoliikenteessä muutos on selvä.

Finavian lentoasemien mat

kustajamäärät ovat kääntyneet heinäkuun jälkeen selvään nousuun.
Heinä-syyskuussa matkustajamäärä Finavian lentoasemilla kasvoi
yhteensä lähes 90 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan ver
rattuna.

Se on paljon ja se kertoo patoutuneesta tarpeesta matkustami
seen. Matkailualan asiantuntijat sanovat, että paluu normaaliin on
alkanut, vaikkakin hatarin askelin. Usko parempiin aikoihin on pa
lannut.

Kovia kokeneessa lentoliikenteessakin muutos on selvä.

Fin

nair ylsi reippaaseen kasvuun ja kuljetti syyskuussa 298 200 mat
kustajaa eli 158,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 syyskuus
sa.

Prosenteilla mitaten kovia kokeneen

Norwegianin tilanne on

vieläkin parempi. Yhtiö on tiedottanut lisäävänsä lentoja maltilli
sesti lähikuukausina. Suomen lennot yhtiö aloitti uudelleen jo kesä
kuussa.

Kotimaa on ollut monen matkailuyrittäjän pelastus.

Lappiin teh

tiin iso määrä ruskamatkoja ja ensilumen hiihtomatkojen kysyntä
on vilkasta. Matkailualan usko tulevaisuuteen on parantunut.

Ikinuori - siksi suosittu!
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atkailu on jäl
leen heräilemäs
sä koronan jäl
keen ja matkustustottu
mukset ovat muuttuneet
niin pandemian kuin koros
tuneen vastuullisuuskes
kustelun myötä. l<ansain
välistä matkailua edistä
vä Visit Finland uskoo Sak
san, Ison-Britannian, Ruot
sin ja muiden matkailun lä
himarkkinoiden palautu
van ensimmäisenä. Euroo
pan sisäisen matkustuksen
osuus tuleekin pandemian
seurauksena kasvamaan.
Matkailu on lähtenyt el
pymään monessa Euroopan
kohteessa. Matkailukysyn
nän elpyminen on vahvas
ti sidoksissa kansainvälis
ten ja kansallisten rajoitus
ten ja suositusten purkami
sen lisäksi edellytettäviin
terveysturvallisuustoimen
piteisiin ja saavutettavuu
den palautumiseen. Mat-

kailijat ja matkanjärjestä
jät etsivät nyt kohteita, joi
hin on helppoa ja turval
lista matkustaa. Useimmi
ten matkailijat lähtevät et
simään sopivia kohteita lä
hialueilta. Visit Finland on
kääntänyt katseensa lähi
markkinoihin, joista Ruotsi
on uusi avaus pitkän tau
on jälkeen.
- Uusi ja suuri poten
tiaali matkailullisesti on
naapurissamme, Ruotsissa.
Kohdistamme markkinoin
tia uusiin kohderyhmiin,
joiden uskomme kiinnostu
van Suomesta. Meidän tu
lee näyttää ruotsalaismat
kailijoille uusia, trendik
käitä ja jännittäviä kohtei
ta, että erotumme Ruotsin
omasta tarjonnasta, Ruot
sin markkinavastaava Heli
SaariVisit Finlandilta ker
too.
Lokakuussa alkavalla
kuluttajakampanjalla se-

Savonlinnan matkatoimisto Oy
Puh: 050 5299 512 / heli.kotro@slmt.fi.
Varausmaksu 20 €/varaus

SAV.
AT

iY

Saksa rokkaa,
Venäjä sakkaa
Saksassa rokotekattavuus
on korkea ja matkustus
halu vahvaa. Saksassa ke
väällä tehdyn matkailu
tutkimuksen mukaan lo
mat ovat monille tärkeäm
piä kuin koskaan ja reilul
le kymmenelle prosentille saksalaisista Suomi kuu
luu seuraavan kolmen vuo
den aikana harkittaviin
matkakohteisiin. Saksalai
set matkanjärjestäjät ovat
osoittaneet kasvavaa kiin
nostusta turvallisena luon
tokohteena tunnettua Suo
mea kohtaan.

Rodos pysyttelee yhtenä Kreikan rakastetuista saarista. Upean
vanhan kaupungin, modernien palvelujen ja hienojen rantojen
yhdistelmä on ainutlaatuinen. Tänne on tehty matkoja vuodesta
toiseen keväästä syksyyn ja aina kohde on ollut yhtä suosittu. Ro
dos onkin yksi takuuvarmimmista etelän rantalomakohteista.

HotelliAfrica **+

Hotelli Ibiscus ****

2-hengen huone parveke, aamiainen

2-hengen huone
normaalivuoteella,
puolihoito + 38€

Konstailematon ja siisti hotell� jonka ehdo
ton etu on sijainti. Tätä lähemmäs Rodoksen
keskustaa on vaikea päästä. Puolihoito + 38€

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:

kä monipuolisella PR-työl
lä tavoittelemme niin sa
nottuja edelläkävijöitä se
kä vastuullisuudesta kiin
nostuneita nuorempia su
kupolvia.

4491611€
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apollo

Täydellisen sijain
tinsa ansiosta hotel
li Ibiscus on hyvä va
linta sinulle, kun ha
luat majoittua kes
keisellä paikalla Ro
doksen kaupungis
sa ja lähellä Ellin
rantaa.

Bussikuljetus Savonlinna-Mikkeli-Kouvola-Helsinki
m/p 45 - 60 € lähtöpaikasta riippuen

Yhteistyössä: Apollomatkat, Matka-Kosonen, Laju.fi ja Savonlinnan matkatoimisto

