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Lapsimessuille osallistuu tänä keväänä
ennätysmäärä matkailualan toimijoita ja kohteita.
Pandemian jälkeiseen perheiden matkailunälkään
vastaavat mm., Primehotels, Tallink Silja, TUI,
Kypros, Tallinna, Jyväskylä ja Keuruu.
Lapsiperheiden lomailussa korostuvat erilaiset
luontoelämykset, aktiviteetit, uima-altaat ja rannat
sekä laadukas ravintolatarjonta.

Viime vuosina suomalaisten matkailu on suuntautunut pitkälti
kotimaahan ja ulkomaanreissut on saaneet odottaa. Muutos on nyt
kuitenkin käynnistymässä, sillä esimerkiksi Kypros poisti tällä
viikolla viimeisetkin rajoitukset ja ylimääräiset paperityöt. Saarivaltio
palkitaan vuosi toisensa perään puhtaimmista uintivesistä, mikä
tekee siitä erittäin suositun perhematkakohteen. Tulevana kesänä
Kyprokselle on Helsingistä suoria lentoja mm. Finnairin ja TUI:n
siivillä.
Tuilta kerrotaan, että myös Rhodos ja Kreeta ovat Kyproksen ja
Turkin ohella edelleen lapsiperheiden suosiossa. Doryssa Seaside
resort Samoksella on kuitenkin tämän kesän varatuimpia hotelleja
perheiden keskuudessa. Lasten aktiviteetteihin panostetaan TUIn
omissa konseptihotelleissa, joissa lapset voivat osallistua
esimerkiksi kokkauskurssille tai vaikkapa taidepajaan. Lasten
uimakoulut kuuluvat niin ikään TUIn tarjontaan.
Kun lapset viihtyvät, koko perhe nauttii lomastaan
Primehotelsilla lapsiperheiden lomakokemukseen kiinnitetään
erityistä huomiota tarjoamalla lapsille monipuolista puuhaa loman
aikana. Lapsiperheiden ykkössuosikki ja Suomen parhaana
lomakohteena palkittu Hotel Sveitsi on tänäkin vuonna
kesälomalaisten suosiossa. Saman katon alta löytyvät
viihdekeskuksen monipuoliset aktiviteetit, uimala ja seikkailupuisto
luonnon keskellä tarjoavat tekemistä ja touhukasta yhdessäoloa
koko perheelle.
Niin ikään Keski-Suomi on aktiivisen lomailun perhekohde, jossa
luonto ja vesistö tarjoavat upeat puitteet erilaisille elämyksille.
Lasten kanssa voi suunnata esimerkiksi Peurunkaan, jossa on
kylpylän lisäksi tarjolla myös monipuolisia luontoaktiviteetteja.
”Toinen mukava tapa viettää kesälomapäivää on risteily Päijänteellä,
jonne pääsee Suomen elämyksellisimmästä satamasta eli Lutakon
satamasta Jyväskylästä esimerkiksi Päijänne-risteilyt Hildenin
kyydissä – vaikkapa höyrylaiva S/S Suomella, joka on risteillyt
Päijänteellä vuodesta 1906 saakka”, sanoo Tiia Masalin Visit
Jyväskylä Regionista.
Tallinnassa odotetaan tänä kesänä
perhematkailun ennätyslukemia
Tallinna ja sen lähiseutu on suomalaisperheiden taattu
suosikkikohde, koska sinne pääsee helposti ja paikan päällä
etäisyydet ovat lyhyitä. Houkuttelevuutta lisäävät houkuttelevat
ravintola- ja majoitusvaihtoehdot sekä uudet perhematkailukohteet,
kuten Paksun Margareetan museo-vierailukeskus ja Keksintötehdas
Proto.
“Pandemia ei pysäyttänyt Tallinnan kehittymistä. Kaupunkiin on
tullut monenlaista uutta myös perhematkaa ajatellen. Perheille
suosittelisin käyntiä esimerkiksi nopeasti kehittyvällä Noblessnerin
alueella, jossa on uusi hauska keksintötehdas. Kesällä kannattaa
nauttia Tallinnan upeista uimarannoista tai viedä lapset leikkimään
näyttäville uusille leikkipaikoille Reidi-tien varrelle tai Tondiraban
puistoon“, vinkkaa Silja Hurskainen Visit Tallinnasta.
Risteilyt houkuttelevat pitkän tauon jälkeen
Tallink Siljalla on huomattu, että suomalaisperheiden risteilyinto on
jälleen herännyt. Erityisesti perheiden minilomat Viroon kiinnostavat,
jossa hotellipaketit ja täysin uudistettu Tallink City Hotelli. Ensi
kesän erikoisristeilyjen kohteina perheitä kiinnostaa tauon jälkeen
Ruotsin Visby sekä viime kesän suosikkikohteeksi noussut
Maarianhamina. Erikoisristeilyt toteutetaan yhtiön suurimmalla
laivalla Silja Europalla.

