Suomalaiset suosivat
yhä matkapaketteja
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Vuonna 2018 matkapakettien tarjonta nousi
merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna.
Hiipumisen merkkejä ei näy myöskään tänä
vuonna, vaikkakin tarjonta on laskenut hieman,
noin 2 % edellis-vuoden vastaavan ajan
tarjontaan verrattuna.
Suomalaisten suosiossa ovat edelleen Euroopan-kohteet siitä
huolimatta, että tarjonta alueelle laski noin 3 % vuoden 2018
kesäkauden tarjontaan verrattuna. Kesän 2019 koko
matkapakettitarjonnasta (483 928) valtaosa, noin 84 % suuntautuu
tälle alueelle. Kreikka on suomalaisten ykkös-suosikki vuodesta
toiseen pienestä noin 1 %:n tarjonnan laskusta huolimatta. Tulevana
kesänä on tarjolla matkoja sinne lähes 242 000, mikä on noin 59 %
koko Euroopan-alueelle suuntautuvista matkapaketeista. Toiseksi
suosituin Euroopan-kohteista on tuttuun tapaan Espanja, jonne
matkoja on tarjolla yli 42 000, yli 6 % enemmän kuin kesäkautena
2018. Muita merkittäviä Euroopan-kohteita ovat Italia, jonne
suuntautuvien matkojen tarjontamäärä on noin 25 000 ja Kroatia,
jonne on tarjolla noin 24 000 matkaa.
Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kohteisiin on tarjolla lähes 62 000
matkaa. Suomalaisten kestosuosikin Turkin-matkojen osuus on
pysytellyt viime kesän lukemissa noin 58 000 matkan tarjonnalla.
Turkin- matkojen osuus koko alueen matkoista on lähes 94 %.
Suomalaisten keskuudessa ovat jo pitkään olleet suosiossa myös
pitkät risteilyt. Euroopan risteilyjen tarjontaa on nostettu jo toisena
peräkkäisenä vuonna ja lentopohjaisia risteilyjä alueelle on tarjolla
seuraavalla kesäkaudella lähes 7 900. Myös kesäajan
aktiviteettilomat, kuten patikointia tai pyöräilyä sisältävät matkat,
kasvattavat suosiotaan.
Liitteenä on kesäkautta 1.4.–31.10.2019 koskeva tilasto vapaa-ajan
matkapakettien tarjonnasta, jonka Suomen matkatoimistoalan liitto
(SMAL) on koostanut matkanjärjestäjien tarjontaluvuista
kohdekohtaiseksi tilastoksi. Luvut koskevat ulkomaille suuntautuvia
sarjatuotantoon perustuvia, lentäen tehtäviä vapaa-ajan
matkapaketteja. Matkapakettitarjontaa on verrattu kesäkauden 2018
vastaavan ajankohdan tilastoon. Näissä luvuissa ei ole mukana ns.
räätälöity matkatuotanto eli reittilentopohjainen omatoimimatkailu.
Tilasto ei siis anna täysin oikeaa kuvaa matkustuksen koko
volyymista.
Kesän 2019 Top ten -lista
1. Kreikka (241 918)
2. Turkki (57 932)
3. Espanja/Baleaarit/Kanaria (42 474)
4. Italia (25 285)
5. Kroatia (24 182)
6. Kypros (19 149)
7. Bulgaria (13 436)
8. Madeira (7 694)
9. Portugali sis. Azorit (3 983)
10. Itävalta (3 808)

