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LÄHTEET: 
Pääosa raportin tilastoista, ellei muuta mainita, perustuu Thomas Cook Northern Europen 
varaustietoihin ja asiakasdataan sekä helmikuussa 2019 toteutettuun asiakaskyselyyn, jolla oli 
yhteensä 18 735 vastaajaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Z-sukupolvea ja milleniaaleja käsittelevä tilastotieto pohjautuu YouGovin helmikuussa 2019 
toteuttamaan tutkimukseen, johon vastasi 2045 18–35-vuotiasta pohjoismaalaista.

ALKUSANAT

Tervetuloa ensimmäisen pohjoismaisen Lomaraportin pariin! 
Raportti on täynnä trendejä, faktoja ja tutkiskelua liittyen 
pohjoismaalaisten lomasuunnitelmiin ja lomahaaveisiin.

Ensimmäinen Lomaraportti (Semesterrapporten) julkaistiin 
Ruotsissa jo 2013 ja siitä eteenpäin aina vuosittain. Nyt on 
ensimmäisen yhteisen pohjoismaisen raportin aika.

Pohjolan asukkaat eivät tokikaan ole täysin samasta muotista 
valettuja, mutta kieltämättä me ruotsalaiset, suomalaiset, 
tanskalaiset ja norjalaiset muistutamme paljon toisiamme. 
Jaamme samankaltaiset arvot, elämäntavan, toiveet, tarpeet ja 
myös lomatottumukset. 
 
Tätä raporttia varten kysyimme pohjoismaalaisilta heidän 
lomatottumuksistaan ja matkailuun liittyvistä mielipiteistään, 
ja saimme liki 19 000 vastausta. Lisäksi teetimme 
YouGovilla erillisen kyselyn, johon vastasi kaksituhatta 
18–35-vuotiasta. Näiden kyselyjen tulokset pitkälti vahvistavat 
samankaltaisuuttamme.

Historiallisen helteinen kesä 2018, heikko Ruotsin kruunu ja 
kiihtyvä keskustelu lentomatkustamisen ilmastovaikutuksista 
eivät ole horjuttaneet ansaitun ja odotetun lomamatkan asemaa 
tärkeysjärjestyksessämme. Lomamatka on paljon muutakin 
kuin vain aurinkoa ja rantahiekkaa. Loma on aikaa, jolloin 
voimme olla yhdessä läheistemme kanssa, tutustua muihin 
kulttuureihin, rentoutua ja ladata akkuja. Visionamme on, että 
asiakkaat kokevat meidän matkassamme vuoden parhaat 
viikot. Valikoimassamme on sekä perinteisiä lomalentopaketteja 
ja konseptihotelleja että oman maun mukaan koostettavia 
matkapaketteja reittilennoin. Halutessaan voi varata vain 
pelkät lennot tai pelkän hotellimajoituksen. Nykyaikaisena 
matkanjärjestäjänä tarjoamme joustavia ratkaisuja moneen 
lomamakuun ja monenlaisille lompakoille.

Toivotamme tervetulleeksi lisääntyneet vaatimukset 
kestävämmästä lomamatkailusta. Teemme määrätietoisesti 
töitä pienentääksemme toimintamme ilmasto- ja 
ympäristövaikutuksia. Ilmastokompensoimme kaikkien 
asiakkaidemme lentomatkat, riippumatta siitä, valitsevatko he 
oman lentoyhtiömme vai jonkin muun. Kolmas kappale valottaa 
tarkemmin kestävän matkailun kysymyksiä.

Matkustaminen on jo pitkään nähty elämänlaatua lisäävänä 
tekijänä. Siihen liittyvät tiedostavat valinnat, elämyksellisyys ja 
ympäristöystävällisyys ovat yhä oleellisempia. Kiinnostuksen 
keskiössä on oma terveys, hyvinvointi, hyvän tekeminen ja 
elämykset. Loman pitää vaalia kehoa, aivoja ja sielua. Siitäkin voit 
lukea lisää tästä raportista.

Luomme myös katsauksen siihen, minne ja miten matkustamme 
vuonna 2019, millaisia ruoka-ja juomatrendejä on vallalla, 
mitä uuden sukupolven lomailijat etsivät ja miltä näyttää 
nykyaikainen matkapaketti.

Ving, Spies ja Tjäreborg ovat perinteikkäitä matkanjärjestäjiä 
ja vakiintuneita brändejä pohjoismaisilla markkinoilla. Jatkuva 
tuotekehitys on meille sydämen asia, ja toivon, että tämä 
Lomaraportti antaa sinulle kiinnostavan katsauksen siihen, mitä 
teemme tuottaaksemme vuoden parhaita viikkoja jatkossakin.

Mielenkiintoisia lukuhetkiä!

Magnus Wikner
Konsernijohtaja 
Thomas Cook Northern Europe, TCNE
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Loma on useimmille vuoden parasta aikaa. Millaisin odotuksin 
matkustamme ja mitä haluamme kokea, tehdä tai syödä, kun 

rentoudumme? Ja ylipäätään minne ja miten matkustamme? Nämä 
trendit ovat listan kärjessä vuonna 2019.

Hottingup

2. GO VEGO! 
Yhä useammat arvostavat kasvisruokaa. 
Myös hotellien ravintoloilta odotetaan 
paikallisen keittiön ja paikallisten raaka-
aineiden inspiroimaa kasvisruokatarjontaa, 
joka on vähintäänkin yhtä houkuttelevaa 
kuin liha-, kala- ja äyriäisruoat.  

4. DESIGNHOTELLIT 
UUDISTAVAT LOMA-
KOHTEITA 
Hotellin merkitys on entistä suurempi. 
Usein hotelli on jopa tärkeämpi kuin itse 
lomakohde. Tyylikkäät designhotellit ovat 
myös muuttaneet käsitystä perinteisestä 
pakettimatkasta ja tehneet klassisista 
rantakohteista houkuttavia myös uusille 
lomailijoille.

6. ”HEALING NOT 
PEELING” 
– SIELUA JA SISÄLTÖÄ    
Vuonna 2019 pelkkä matkustaminen 
ja kaunis rusketus eivät riitä, vaan 
lomalla pitää olla mielekästä tekemistä 
ja sisältöä. Mielenkiinto suuntautuu 
ulospäin uusiin elämyksiin ja 
aktiviteetteihin, mutta toisaalta myös 
sisäänpäin omaan itseen ja oman elämän 
pohdiskeluun.

7. AJANKOHTAINEN 
LOMALENTO 
Kun yhä useammat haluavat tehdä ilmastotietoisia 
valintoja, perinteinen matkapaketti lomalennoilla 
erottuu edukseen. Sillä on kestävyyden kannalta 
useita etuja, kuten yhteiset lentokenttäkuljetukset, 
hotellien korkea käyttöaste ja lähes täysinä 
lennettävät lomalennot, joiden CO2-päästöt per 
matkustaja ovat alhaisemmat kuin reittilennoilla. 

1. HOTELLIN RAVINTOLA 
ON ENTISTÄ TÄRKEÄMPI 
Hotellien ravintoloista on tullut tärkeä 
valintakriteeri itsessään. Seitsemän 
kymmenestä vastaajasta kertoo hotellin 
ravintolan olevan tärkeä lomahotellia valitessa. 

5. KESKIPITKÄT 
LENNOT TALVELLA    
Hieman lähempänä sijaitsevat lomakohteet 
valtaavat suosiota talvilomilla. 
Kanariansaarten ykköspaikkaa ei tunnu 
uhkaavan mikään, mutta myös Kap Verde 
ja Gambia ovat kasvattaneet suosiotaan. 
Samoin Egypti tekee taas paluuta.

3.TURKISH DELIGHTS 
Turkki on todellakin tehnyt paluun 
pohjoismaalaisten lomakartoille. 
Matkustajamäärä on kasvanut kahdessa 
vuodessa noin 70 %.
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Trendit tulevat ja menevät. Mikä on menossa vuonna 2019? 
Ainakin näissä havaitsemme hiipuvaa mielenkiintoa. 

Cooling off

2. JUHLIMINEN 
AAMUUN  
Baarikierrokset ja yökerhot voi melkein 
jo unohtaa. Vuonna 2019 ei juomisessa 
ei kiinnosta määrä vaan laatu ja huolella 
valmistetut drinkit. 18–35-vuotiaista vain 
3 % ilmoittaa lomamatkan päätarkoitukseksi 
juhlimisen.

1. HYVÄSTIT 
KERTAKÄYTTÖISELLE 
MUOVILLE
Kertakäyttöisiä muovituotteita rajoitetaan 
lainsäädännöllä ympäri maailmaa. 
Thomas Cook Groupin tavoitteena on 
luopua 70 miljoonasta kertakäyttöisestä 
muovituotteesta 2019–20. Useampi 
kuin kahdeksan kymmenestä kertoo 
vähentäneensä muovituotteita, ja #trashtag 
trendaa sosiaalisessa mediassa.

3. ELÄINPUISTOT  
Eläinten hyvinvointi on monille tärkeää, 
ja se näkyy myös lomamatkailussa. 
Seitsemän kymmenestä arvioi olevansa 
nyt vähemmän halukas vierailemaan 
eläinpuistossa kuin viisi vuotta sitten. 
60 % vastaajista haluaa nähdä eläimiä 
niiden luonnollisessa elinympäristössä, 
esimerkiksi delfiinejä ja valaita merellä.

5. RUSKETUS JA 
PAAHTAMINEN  
Lämmin sää ja aurinko on edelleen 
tärkeä osa lomaa, mutta syvä rusketus 
ja itsensä käristäminen ei. Erityisen 
maltillisia ollaan ikäryhmässä 18–35. 
Auringonotto kiinnostaa varaushetkellä 
vain noin kuutta prosenttia.

6. HUVIPUISTOT JA 
VESIPUISTOT
Seitsemän kymmenestä on nyt vähemmän 
kiinnostunut huvipuistossa tai vesipuistossa 
käymisestä kuin viisi vuotta sitten. Yhä 
useampi, 67 %, ilmoittaa olevansa kiinnostunut 
retkistä, jotka liittyvät paikalliseen elämään. 
Lomaelämyksiä haetaankin mieluusti luonnosta 
tai paikalliseen arkeen tutustumalla.

4. EI KIITOS LASTEN 
SOKERIHERKUILLE 
Makeisilla herkuttelu ei monien 
vanhempien mielestä kuulu lasten 
lomaan. Pohjoismaisen asiakaspaneelin 
mukaan 46 % haluaa lomahotellien 
tarjoavan lapsille terveellisempiä ruoka- 
ja juomavaihtoehtoja.
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TRENDI 1: 

Minne ja miten 
vuonna 2019?

Lomamatkat ovat tärkeitä meille Pohjolan asukkaille. Mutta minne 
matkustamme ja miten lomailemme? Lomatarpeet ovat erilaisia eri 

tilanteissa, ja myös matkaseuralla on merkitystä siihen,  mitä haluamme 
kokea, miten asua ja minne matkustaa. Mikä korostuu lomamaailmassa 

vuonna 2019? Löytyykö tälle vuodelle uusi suosikkikohde? Vai palaammeko 
itse asiassa mieluiten tuttuihin lomakohteisiin?
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Turkki on tehnyt paluun pohjoismaisille lomakartoille. Kahden 
viime vuoden aikana matkustajamäärä on kasvanut lähes 
70 %. Se ei yllä vielä vuoden 2013 ennätystasolle, mutta 
kuitenkin sijalle neljä suosituimpien kohteiden listalla. Useimmat 
lomailijat valitsevat Antalyan rannikkoalueen, mutta myös 
Bodrum ja Marmaris houkuttavat. Samoin Istanbul on nousussa 
kaupunkilomakohteena.

Kasvavan kysynnän myötä TCNE* lisää panostusta Turkkiin. Tänä 
kesänä avataan kaksi uuden Cook’s Club -konseptin mukaista 
hotellia, toinen Alanyassa ja toinen Adaköyssä Marmariksen 
kupeessa. Uuden urbaanin hotellikonseptin painopisteitä ovat 
musiikki, design, ruoka ja juoma, ja sen toivotaan houkuttelevan 
Turkkiin uutta, nuorta kohderyhmää.

Turkin rikas historia, kiinnostava kulttuuri, ensiluokkaiset hotellit, 
hyvä palvelu ja tietenkin aurinkoinen sää ja uimarannat tarjoavat 
paljon mahdollisuuksia lomanviettäjälle. Useat Tjäreborgin, 
Vingin ja Spiesin asiakkaiden parhaiksi arvioimista All Inclusive 
-hotelleista sijaitsevat juuri Turkissa. Euroilla ja pohjoismaisilla 
valuutoilla ostaville matkailijoille Turkki on tällä hetkellä myös 
erittäin edullinen verrattuna Välimeren euromaihin.

KYPROS JA KREIKAN SAARET 
PITÄVÄT PINTANSA 
Kreikan ja Kyproksen suosio vaikuttaa järkähtämättömältä. 
Kypros on tämän kesän kolmanneksi suosituin kohde, ja 
Kreikassa erityisesti Rodos ja Kreeta ovat pohjoismaalaisten 
mieleen. Toki myös pienemmillä kreikkalaisilla saarilla on 
kannattajansa, ja noin 25 % Kreikan-matkaajistamme valitseekin 
jonkun niistä.

Kypros, Kreeta ja Rodos ovat kuitenkin matkustajamääriltään 
suurimpia, ja merkittävä osa lomailijoista on lapsiperheitä. 
Sitä selittävät perheille suunnatut hotellikonseptit Sunwing 
Family Resorts ja Ocean Beach Club by Sunwing. Peräti 53 % 
näihin kohteisiin matkustavista noin 315 000 pohjoismaisesta 
asiakkaastamme valitsee nämä hotellit.

VÄLIMERELLÄ TUULEE IDÄSTÄ 
– TURKKI ON PALANNUT

KESKIPITKIEN LENTOJEN KOHTEET 
SUOSITTUJA TALVELLA 
Thomas Cook Northern Europen kaikkein suurin ja tärkein 
kohdealue on Kanariansaaret, eikä tämä muutu myöskään 
talvella 2019–2020. Ensi talvena lennätämme arviolta 380 000 
auringonnälkäistä lomailijaa Kanariansaarille, eritoten Gran 
Canarialle ja Teneriffalle.

Länsi-Afrikan kohteet Kap Verde ja Gambia kasvattavat 
suosiotaan. Tänä vuonna Gambia jopa puskee mukaan 
suosituimpien talvilomakohteiden listalle. Osittain kiinnostuksen 
kasvua selittää panostus uuteen aikuisille suunnattuun 
konseptihotelliin. Sunprime Tamala Beach avattiin joulukuussa 
2018, ja hotelli on onnistunut houkuttamaan uusia matkailijoita 
Gambiaan. 97 % hotellin pohjoismaisista asiakkaista kuluneena 

talvena ei ollut aikaisemmin käynyt Gambiassa, ja 40 % ei 
ollut aikaisemmin matkustanut Tjäreborgin, Vingin tai Spiesin 
matkalla. 

Egypti houkuttaa jälleen matkailijoita. TCNE:n matkustajavolyymi 
Pohjoismaista kasvaa talvikaudelle 73 %. Tulevana talvena TCNE 
avaa Egyptissä kaksi uutta designhotellia: Casa Cook- ja Cook’s 
Club -konseptihotellit El Gounassa.

Keskipitkien lentojen kohteet ovat nousussa tulevana talvena, 
mutta Thaimaa pitää pintansa ja Aasian lomaparatiisi houkuttaa 
edelleen paljon lomailijoita Pohjoismaista. 

TOP 5 
RANTALOMAKOHTEET  
KESÄ 2019

TOP 5 
RANTALOMAKOHTEET  
TALVI 2019–2020

*Thomas Cook Northern Europe. Konserniin kuuluvat Ving, Globetrotter, Spies, Tjäreborg ja Thomas Cook Airlines Scandinavia.
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”TRAVEL TRIBES 
ON TOUR” 
Ihmisillä on tarve kuulua ryhmään – tai heimoon. Se näkyy 
myös matkustustavoissamme. Matkustamme lomalle mieluusti 
samanhenkisessä seurassa, ja viihdymme parhaiten, kun 
tunnemme yhteisyyttä ihmisten kanssa, jotka jakavat samat 
mielenkiinnon kohteet ja toiveet. Otamme mielellämme vastaan
vinkkejä ja suosituksia lähimmiltämme, ja ne vaikuttavat 
lomavalintoihimme olipa sitten kyseessä rantaloma tai 
aktiiviloma.

 
KONSEPTIHOTELLEJA ERI 
KOHDERYHMILLE
Heimotrendi näkyy selvästi esimerkiksi siinä, että yhä useammat 
matkailu- ja hotellialan toimijat panostavat tietyille kohderyhmille 
suunnattuihin hotellikonsepteihin.

Tjäreborgin, Vingin ja Spiesin matkustajista noin 1,4 miljoonaa 
valitsi vuonna 2018 perinteisen lomalentopaketin*. Näistä 
matkustajista lähes puolet (46 %) valitsi konseptihotellin, ja 
määrän uskotaan tänä vuonna nousevan entisestään.

TCNE:n perhekonsepti Sunwing Family Resorts sai alkunsa 
jo puoli vuosisataa sitten ja on siitä alkaen houkuttanut 
satojatuhansia lapsiperheitä eri puolille maailmaa. Sittemmin 
konseptista syntyi myös sisarkonsepti O.B.C. by Sunwing. 
Näiden lisäksi muita hotellikonsepteja ovat mm. ilman 
lapsia matkustaville aikuisille suunnattu Sunprime Hotels, 
boheemi designhotelli Casa Cook sekä uusin, nuoremmalle 
asiakaskunnalle suunnattu Cook’s Club, jonka keskiössä on 
musiikki, ruoka ja design.

”DESIGNED 
FOR YOU” 
– VALINTOJA JA 
JOUSTOA 
Pohjoismaiselle lomailijalle on vuonna 2019 itsestäänselvyys, 
että matkanjärjestäjän tarjonta on erilaisten lomamuotojen ja 
elämysten smörgåsbord. Asiakas haluaa mahdollisuuden valita 
kulloisiinkin lomatoiveisiinsa ja -tarpeisiinsa sopivan yhdistelmän. 
Se voi olla esimerkiksi All Inclusive -perheloma, reittilennot ja 
hotellimajoituksen sisältävä paketti tai vaikka pelkkä lentolippu tai 
muutama hotelliyö. 
 
Vapaus valita on tärkeää, mutta loma on myös merkittävä 
taloudellinen panostus, ja monille kyse on vuoden tärkeimmistä 
viikoista. Markkinoilla on paljon toimijoita, ja tarjonnan laajuus 
voi tehdä valitsemisesta myös vaikeaa. Runsaudenpulan 
keskellä luotettava matkanjärjestäjä auttaa valinnassa ja vastaa 
tuotteidensa laadusta.
 
Asiakaskunnan toiveisiin vastataan alati kasvavalla lomavalikoimalla. 
Helmikuussa Tjäreborgin, Vingin ja Spiesin sivuilla lanseerattiin 
yhteistyössä Expedian kanssa yli 140 000 hotellin valikoima pelkkää 
hotellimajoitusta etsiville. 

Tjäreborgin, Vingin ja Spiesin valikoimissa on melkein 400 kohdetta 
yli 60 eri maassa – perinteisiä lomalentopaketteja, risteilylomia, 
reittilennoilla toteutettavia matkapaketteja rantaloma- ja 
kaupunkikohteisiin, pelkkiä lentoja ja hotellimajoituksia. Perinteinen 
lomalentopaketti on valtaosan valinta, mutta reittilennoilla 
toteutettavat matkapaketit etenkin kaupunkikohteisiin ovat 
selvässä kasvussa. Lontoo ja Rooma keikkuvat suosikkilistan 
kärjessä, mutta myös edullinen Praha on vetovoimainen kohde.

ERIKOISMATKAT
Kaikki asiakkaat eivät suinkaan valitse konseptihotellia. Myös 
erityyppiset erikoismatkat kasvattavat suosiotaan.

• Keväällä 2019 Ving lanseerasi Ruotsissa junamatkat. 
Junamatkat Davosiin Sveitsin Alpeille myytiin nopeasti 
loppuun. Vastauksena kysyntään markkinoille tuotiin myös 
toinen junamatka Sveitsin Alpeille, tällä kertaa Engelbergiin.

• Aktiivilomat kiinnostavat. Suomessa Tjäreborgin ohjelmallisten 
aktiivilomien osallistujamäärä on noussut 25 % edellisvuoteen 
verrattuna. Erityisesti kiinnostus joogamatkoja kohtaan on 
lisääntynyt. Tilastot kertovat myös, että konseptihotellien 
ryhmäliikuntatunneille osallistuvien määrä on noussut 17 % 
vuodesta 2016. 

• Tanskassa Spies on maan suurin joogamatkojen järjestäjä 
ja yksi suurimmista pyöräilymatkojen järjestäjistä. Myös 
erilaisten liikuntaryhmien yhteiset treenimatkat, kuten 
tennismatkat, ovat kasvussa Tanskassa.

• Norjan Ving on maan suurin jalkapallomatkojen järjestäjä. 
Englannin Valioliiga houkuttaa massoittain norjalaisfaneja. 
Kaudella 2018–19 Liverpoolin otteluiden myynti nousi 
ennätyslukemiin ja kasvoi 13 %. Kun norjalainen Ole Gunnar 
Solskjær nimettiin Manchester Unitedin päävalmentajaksi, 
ottelupakettien myynti Old Traffordille peräti viisinkertaistui. 
Manchesterin viimeiseen kotiotteluun lennätettiin Thomas 
Cook Airlinesin tilauslennolla Solskjærin kotikaupungista 
Kristiansundista kokonainen koneellinen jalkapallohulluja 
norjalaisia.

*TCNE:lla on vuosittain noin 1,6 miljoonaa asiakasta, joista n. 1,4 miljoonaa valitsee perinteisen lomalennoilla toteutettavan matkapaketin.

TOP 5 
KAUPUNKILOMAKOHTEET 
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Etsiessämme jatkuvasti uusia elämyksiä haluamme 
löytää jotakin ainutlaatuista ja poikkeavaa. Kuitenkin 
laumakäyttäytymisemme vaikuttaa olevan vuonna 2019 yhtä 
vahvaa kuin aikaisempinakin vuosina. Matkustamme sinne, 
minne muutkin ja hakeudumme niihin paikkoihin, jotka ovat 
lähipiirillemmekin tuttuja. Siksi ei hämmästytä, että perinteiset 
lomakohteet säilyttävät edelleen suosionsa.

Espanjan asema pohjoismaalaisten suosituimpana lomamaana 
on edelleen vankkumaton. Kesäkaudella TCNE lennättää 
pelkästään Mallorcalle 175 000 suomalaista, ruotsalaista, 
norjalaista ja tanskalaista lomailijaa. Baleaarien suosikkisaari 
ei ole pelkästään Pohjolan lemmikki, vaan myös erinomainen 
esimerkki lomakohteen muuttumisesta ja kehittymisestä. 
Aikaisemmin massaturismin runtelemaksi tuomittu Mallorca 
on tänä päivänä suosittu ja trendikäs. Pääkaupunki Palma 
on moderni kaupunki, jonka tasokkaat ravintolat, coolit 
baarit ja tyylikkäät putiikit kelpaavat vaativallekin, ja saari 
tarjoaa matkailijalle laajan majoitusvalikoiman edullisemmista 
vaihtoehdoista aina tyylikkäisiin hotelleihin.

Samaan tapaan designhotellit ja uudet konseptit ovat 
osoittautuneet hyväksi tavaksi asiakkaiden pitämiseen ja 
uusien houkuttelemiseen perinteisissä rantalomakohteissa. 
Uudet hotellit ovat toki tärkeitä myyntinäkökulmasta, mutta 
niillä on tärkeä rooli  myös brändikuvan ja kohdemielikuvan 
kannalta. Uudet, tyylikkäät hotellit muuttavat käsitystä siitä, 
mitä matkanjärjestäjä tarjoaa vuonna 2019 ja mitä matkapaketti 
voi tarjota nyt ja tulevaisuudessa. Kun suuret matkanjärjestäjät 
investoivat uusiin hotelleihin, se inspiroi myös paikallisia 
hotellinomistajia seuraamaan uusia trendejä, ja päinvastoin. 

Mallorca on tehnyt tämän matkan, ja useat muut lomakohteet 
kuten Turkki, Rodos ja Kreeta ovat seuranneet perässä.

Kolme vuotta sitten TCNE lanseerasi uuden, boheemin 
designhotellin, joka sai nimekseen Casa Cook. Ensimmäinen 
hotelli avattiin Rodoksella, ja se oli heti menestys. Hotellista 
oltiin kiinnostuneita hyvin laajasti, ja se nähtiin muotilehdissä, 
kuten Vogue ja ELLE, lukuisissa päivälehdissä eri maissa sekä 
tietysti sosiaalisen median kanavissa. Jo ensimmäisen kauden 
jälkeen voitiin havaita, että 60 % asiakkaista oli Tjäreborgille, 
Vingille ja Spiesille uusia, ja tilanne on säilynyt samana. Vuoden 
2019 aikana TCNE avaa kolme uutta Casa Cook -hotellia: Kreetalla, 
Egyptissä ja Ibizalla.

Casa Cook -menestyksen vanavedessä TCNE lanseerasi 
viime vuonna jälleen uuden hotellikonseptin, Cook’s Clubin. 
Ensimmäinen konseptin mukainen hotelli avattiin viime 
vuonna Kreetalla, ja tänä vuonna uusia hotelleja avataan 
Turkissa, Kreikassa, Egyptissä, Mallorcalla ja Gambiassa. Myös 
tällä hotellikonseptilla tavoitellaan uutta asiakasryhmää ja 
uudistetaan mielikuvaa tutuista ja perinteisistä lomakohteista.
 
Konseptihotellit toki houkuttavat asiakkaita myös palaamaan. 
Esimerkiksi Gambian Sunprime Tamala Beachin asiakkaista 
talvikaudella 2019–2020 noin 20 % oli aikaisemmin lomaillut 
jossakin toisessa Sunprime-konseptihotellissa. Hotellin merkitys 
voi usein olla jopa itse kohdetta tärkeämpi. 

DESIGNHOTELLIT UUDISTAVAT 
PERINTEISIÄ LOMAKOHTEITA 

TRENDI 1: MINNE MATKUSTAMME VUONNA 2019? TRENDI 1: MINNE MATKUSTAMME VUONNA 2019?



14 15

TRENDI 2: 

Pohjoismainen keittiö ja ruokakulttuuri on maailman huippua. Mielenkiinto 
laatua, raaka-aineita, paikallisuutta ja kasvisruokaa kohtaan kasvaa 

edelleen. Ravintoloissa syödään useammin kuin koskaan, ja ruoanlaitto on 
arvossaan. Tämä ajattelu seuraa mukana myös lomalle. Ruoka on tärkeä 

osa lomaelämystä, ja makuelämyksiä haetaan sekä hotelliravintolasta että 
sen ulkopuolelta.

Gastro geeks
on tour
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FOOD IS FASHION 
Vilkaisu pohjoismaiseen kotikeittiöön paljastaa, että siellä 
tutkiskellaan reseptejä, leivotaan, tehdään mehuja, pannaan 
olutta ja kasvatetaan yrttejä. Television ruokaohjelmat, kuten 
MasterChef, keittokirjat ja ruokaharrastajien blogit ja sometilit 
ovat lisänneet tietoisuutta siitä, mitä syömme ja antaneet 
oppia ja inspiraatiota kotikeittiöihin. Ruoka on noussut etualalle 
jopa muotimaailmassa. Se tarjoaa tuotemerkeille sosiaalisen 
ulottuvuuden, ja tunnetuilla merkeillä, kuten Gucci, Burberry ja 
Ralph Lauren, on jopa omia ravintoloita ja kahviloita.*

Kotoisen ravintolamaailman kansainvälistyminen 
ja vieraampienkin raaka-aineiden hyvä saatavuus 
ruokakaupoissamme on nostanut kiinnostusta uusia makuja 
kohtaan. Kiinnostus seuraa tietysti mukana myös lomalle. 
Ruokalajien odotetaan tarjoavan iloa niin silmille kuin 
makuhermoillekin.

Kun matkailijan gastronomiset odotukset kohoavat uudelle 
tasolle, matkailualan yritysten on kehityttävä niiden mukana. 
Kukaan ei enää halua yksipuolisia ja mielikuvituksettomia 
buffapöytiä, väsyneitä salaatteja tai ylenpalttisesti friteerattuja 
ruokia.

Hotellien ravintolat olivat aikaisemmin lähinnä hotellivieraita varten. 
Niistä on kuitenkin tullut ravintoloita muiden joukossa ja niihin 
suunnataan brunssille, lounaalle tai illalliselle.

Foodiet eri puolilta maailmaa matkustavat Lontoon kaltaisiin 
suurkaupunkeihin uusiin hotelliravintoloihin, joiden konseptien 
ja kulinaaristen elämysten takana on maailmankuuluja kokkeja. 
Esimerkiksi luksushotelli Belmond Cadogan on valinnut 
yhteistyökumppanikseen tähtikokki ja ravintoloitsija Adam 
Handlingin, joka tunnetaan suosituista Frog-ravintoloista. Hän 
vastaa hotellin koko ruoka-ja juomatarjonnasta, olipa kyseessä 
afternoon tea tai minibaarin sisältö. Keskipisteenä on ravintola 
Adam Handling Chelsea, joka tarjoaa sesonginmukaista modernia 
brittiläistä ruokaa sekä hotellissa asuville että ulkopuolelta tuleville 
vieraille.*

Samankaltainen trendi on nähtävissä myös Pohjolassa. Esimerkiksi 
Tukholmassa sijaitseva uusi boutiquehotelli Bank Hotel on paitsi 
hotelli myös kohtaamispaikka, jossa on erinomainen ravintola, 
tunnelmallisia baareja ja taidegalleria. Ja kaikki ovat tervetulleita.

Asiakkaat asettavat yhä korkeammat vaatimukset lomahotellin 
ruokatarjonnalle. Sen ansiosta luovuus kukkii hotellien keittiöissä 
ja baaritiskien takana. Lomahotellin ravintolasta voi tulla go-to 
-paikka, johon suuntaavat yhtä lailla hotellivieraat, paikalliset kuin 
matkailijatkin. Casa Cook -ravintolat Kosilla ja Rodoksella ovat 
avaamisestaan lähtien houkuttaneet asiakkaita myös ulkopuolelta, 
mm. terveellisellä aamiaispöydällä. Tämän kesän uudet Casa Cookit 
Ibizalla ja Kreetalla ovat myös avoinna ulkopuolisille asiakkaille.

* Financial Times “Food and fashion. How delicious”, May 4, 2018.

HOTELLIRAVINTOLASTA UUSI 
”GO-TO -PAIKKA”
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46 %
katsoo, että hotellissa tarjotun ruoan taso on 

noussut  viime vuosina. 

50 %
on sitä mieltä, että hotellien ruokatarjonta on 

nykyään monipuolisempi. 

54 %
pitää tärkeänä paikallisten ruokien kokeilua 

hotelliravintolassa. Erityisen tärkeänä sitä pitävät 
tanskalaiset (62 %) ja ruotsalaiset (59 %).    

Kilpailluilla markkinoilla asiakkaat 
äänestävät vatsallaan, ja hotellien ja 
ravintoloiden on tarjottava enemmän 
paikallisesti tuotettua ruokaa, laajempi 
valikoima terveellisiä ja kasvisvaihtoehtoja 
sekä hyvä valikoima niin kansainvälisiä 
kuin paikallisiakin juomia.

Hotelliravintoloissa laaditaan entistä kunnianhimoisempia 
ruokalistoja, ja ravintolat itsessään ovat kiinnostavia 
elämyskohteita. Seitsemän kymmenestä pohjoismaalaisesta 
lomailijasta sanoo ravintolan olevan tärkeä kriteeri 
hotellivalinnassa. Neljä kymmenestä sanoo hotellin 
ruokatarjonnan olevan tärkeämpi kuin viisi vuotta sitten. Yli 
puolet haluaa kokeilla paikallisia ruokia hotellin ravintolassa.

*Evening Standard,” New restaurants London 2019”, 28/12, 2018.  
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NÄYTÄ MISTÄ 
RUOKA TULEE    
Yhä useammille myös ruoan alkuperä on tärkeä kysymys 
hotelliravintolassa. Puolet 18–30-vuotiasta haluaa myös lomalla tietää, 
mistä ruoan raaka-aineet tulevat. Lähiruoka-ajattelu ja tuoreet raaka-
aineet ovat tärkeässä roolissa hotellien ravintolakeittiöissä eri puolilla 
maailmaa.

Rodoksen Casa Cook -hotellissa on oma keittiöpuutarha, ja Kosin 
Casa Cookissa on suurempi puutarhaviljelmä, josta keittiöön saadaan 
mm. vihanneksia. Tuore, vastapyydetty kala kuuluu itsestäänselvästi 
ruokalistalle. Hotellien ruokaöljyissä käytetään omia, tuoreita yrttejä.

TCNE:n kyproslaisissa perhehotelleissa Sunwing Sandy Bay Beachissä 
ja Ocean Beach Club by Sunwingissä keittiömestari Andreas 
Stylianoulla on tiheä yhteistyökumppanien verkosto muutaman 
kymmenen kilometrin etäisyydellä hotellista. Saaren parhaat perunat 
tulevat meren ääreltä Xylophagoyn kylästä. Käytännöllisesti katsoen 
kaikki vihannekset ja hedelmät tulevat paikallisilta tuottajilta saarella. 
Monet pienviljelijät Kyproksella ovatkin keskittyneet tuottamaan 
korkealaatuisia raaka-aineita saaren hotellien ja ravintoloiden 
tarpeisiin. 

Laadukkaat raaka-aineet ovat tärkeitä, mutta asiakkaat odottavat 
hotellin tarjoilevan myös aitoja paikallisia ruokalajeja. 54 % 
pohjoismaisita vastaajista haluaa kokeilla paikallisia ruokia hotellin 
ravintolassa. 46 % on sitä mieltä, että hotelliruoan taso on noussut 
viime vuosina. 39 %  ilmoittaa välttävänsä hotelleja, joissa tarjotaan 
kotoa tuttua ruokaa.

Esimerkiksi Casa Cook -hotelleissa kokit ovat vastanneet toiveeseen 
paikallisuudesta tuomalla listalle perinnereseptejä ja viimeistelemällä 
ne modernilla loppusilauksella. Rodoksen Casa Cookissa listalla on 
mm. perinteinen kasvispaistos Briam, Moussaka sekä isoäidin perunat, 
jonka resepti on peräisin saarelta Kattavian kylästä.

Toinen ruokatrendi on street food eli katuruoka. Kesällä avattavissa 
Cook’s Club -hotelleissa Turkissa on tarjolla monenlaista katuruokaa. 
Mukana on luonnollisesti paikallisia ruokia , kuten turkkilaista 
riisivanukasta, pide-leipää ja erilaisia meze-herkkuja. Paikallisten 
herkkujen ohella voi nauttia aasialaisista katukeittiöistä tuttuja ruokia, 
kuten rapeita tempurarapuja ja wasabikastiketta, paistettua riisiä tai 
tuoreita salaatteja. Annokset valmistetaan á la minute eli tilauksesta 
jokaiselle ruokailijalle. Myös myöhemmin tänä vuonna avattavissa 
Cook’s Club -hotelleissa Espanjassa ja Egyptissä katuruoka paikallisine 
erikoisuuksineen on osa ruokatarjontaa.

TRENDI 2: GASTRO GEEKS ON TOUR

VIHREÄ ON 
UUSI MUSTA  
Mielenkiinto kasvisruokaa kohtaan kasvaa jatkuvasti, ja kaukana 
ovat ne päivät, kun listalla oli vain yksi kasvisvaihtoehto. 27 % 
kyselyyn vastanneista kertoo vähentäneensä lihan kulutusta 
viime vuosina. Vielä useampi, 34 %, ilmoittaa syövänsä nykyään 
enemmän kasvisruokaa. Monet myös syövät nyt enemmän kalaa 
(43 %) kuin viisi vuotta sitten. 

Lomahotellit ja ravintolat sopeutuvat nopeasti matkailijoiden 
vaatimuksiin. Ravintoloiden keittiöissä ollaan entistä 
parempia luomaan houkuttelevia ja herkullisia annoksia 
myös kasvispohjaisina. Esimerkiksi Casa Cookin ruokalistalla 
viidennes annoksista on kasvisruokia. Perhehotelli Ocean 
Beach Clubissa kasvisruokatilaukset kaksikertaistuivat kesällä 
2018 verrattuna kesään 2017, kun ravintolan listalle otettiin 
kokonaan vegetaarinen à la carte -menyy. Tänä kesänä menyy 

TRENDI 2: GASTRO GEEKS ON TOUR

otetaan listalle myös kaikissa Välimeren alueen Sunwing-
perhehotelleissa.

Terveellinen elämäntapa ei kuulu pelkästään arkeen, vaan sitä 
noudatetaan myös lomalla. Lähes puolet (46 %) pyrkii tekemään 
terveellisiä ruokavalintoja myös lomamatkalla, ja 62 % kaipaa 
terveellisiä vaihtoehtoja hotellien ruokalistoille, suomalaisista 
vastaajista peräti 71 %. 

VÄHEMMÄN SOKERIA LAPSILLE
Makeisilla herkuttelu on myös menettänyt suosiotaan. Lähes 
puolet (46 %) vanhemmista toivoo lomahotellien tarjoavan 
lapsille terveellisempiä ruoka- ja juomavaihtoehtoja. Suosituissa 
Sunwing Family Resorts- ja Ocean Beach Club -hotellien 
lastenkerhoissa ei enää tarjoilla karamelleja tai makeita 
leivonnaisia vaan hedelmiä ja popcornia.



20 21

Millaisia trendejä näet ravintolamaailmassa 
juuri nyt? 
Esimerkiksi ”No bar” on aika selkeä trendi. Eli baari muistuttaa 
enemmän olohuonetta, ilman baaritiskiä tai näyttäviä 
pullorivistöjä. Alkoholittomuus on myös suosittua, ja 
alkoholittomia oluita, drinkkejä ja erilaisia mehuja kulutetaan 
enemmän. Nyt markkinoilla on myös tislattua alkoholitonta viinaa, 
ja kokeilemme lisätä sen tarjontaamme Sunwing Alcudia Beach 
-hotellissa Mallorcalla.

HEI KUULE...

TRENDI 2 GASTRO GEEKS ON TOUR

Monet ovat kyllästyneitä liian äänekkäisiin ympäristöihin, 
ja tulemme näkemään entistä enemmän ääniä vaimentavia 
sisustuksia, joissa voi keskustella häiriöttä. Downsizing, 
jossa monta ravintolaa jakaa yhteiset istumapaikat, on jo 
tuttua. Myös tasokkaat ravintolat ja tunnetut kokit perustavat 
pikaruokapaikkoja, joissa on edullisempi hinta, mutta kuitenkin 
korkea laatu.
 
Mikä on ajankohtaista hotelliravintoloissa?
Kasvisruoka- ja lähiruokatrendit kasvavat edelleen. Ne haastavat 
meitä kokeilemaan ja kehittämään listalle annoksia, jotka 
houkuttelevat kaikkia eikä pelkästään kasvissyöjiä. Kehitimme 
viime vuonna Ocean Beach Clubiin à la carte -menyyn, jossa on 
kymmenen uutta kasvisruokaa. Menyystä tuli valtavan suosittu, 
ja sitä tilasivat sekä kasvissyöjät että sekasyöjät. Tänä kesänä 
vegemenyy saapuu myös suosittuihin Sunwing Family Resorts 
-hotelleihin. Lähiruoka ja luomu ovat tärkeitä, ja hankimme 
raaka-aineet niin paikallisesti kuin mahdollista. Esimerkiksi 
Turkissa kaikki on paikallista.

Pyrimme jatkuvasti vähentämään ruokahävikin määrää 
ravintoloissa ja keittiöissä. Juuri nyt kehittelen aamiaiselta 
yli jäävien hedelmien ja vihannesten hyödyntämistä päivän 
aikana baarissa tarjoiltaviin juomiin. Haluan myös kokeilla 
jossakin hotellissa bokashi-keittiökompostointia. Siinä biojäte 
kierrätetään ravinteikkaaksi mullaksi, jota voidaan sitten käyttää 
vaikkapa hotellin keittiöpuutarhassa. 

Kokonaiselämys on yhä tärkeämpi, sillä ruokaa ei syödä vain 
jotta tullaan kylläiseksi. Ruoka-annosten pitää näyttää hyvältä 
lautasella, ja ravintolasisustuksen pitää tarjota miellyttävät 
puitteet seurusteluun ja kohtaamisiin.

Onko kasvisruoka ottamassa kokonaan vallan?   
Ei sen perusteella, mitä näen omissa ravintoloissamme. 
Useimmat syövät myös kalaa ja lihaa. Mutta parempi 
tietoisuus raaka-aineiden laadusta ja vaatimus kasvisruokien 
monipuolisuudesta ovat varmasti tulleet jäädäkseen.

Lennart Kevdal, Food & Beverage 
projektipäällikkö, on ollut mukana kehittämässä 

ruoka- ja juomakonsepteja TCNE:n 
konseptihotelleihin jo monen vuoden ajan.

COCKTAIL O'CLOCK    
Kiinnostus paikalliseen ei rajoitu vain ruokaan. Yhä useammat 
haluavat maistella myös paikallisesti tuotettuja juomia ja 
paikallisista aineksista koottuja drinkkejä. Pohjoismaalaiset 
tuntevat juomat hyvin ja esimerkiksi Casa Cook- hotelleissa tämä 
on huomioitu drinkkejä suunniteltaessa. Drinkeissä on käytetty 
paikallisia aineksia, ja kaikki makusiirapit on tehty paikallisista 
hedelmistä ja yrteistä. Rodoksen Casa Cookin erikoisuuksiin 
kuuluu Greek Martini, jossa on kreikkalaista giniä ja itse tehtyä 
oliivimehua. Toinen suosikki on paikallinen Skinos Mastiha -likööri 
melonisorbetin ja tuoreen basilikan kera.

VERRATTUNA VIIDEN 
VUODEN TAKAISEEN 

TILANTEESEEN: 

Kolmannes (34 %) 
pohjoismaalaisista syö enemmän 

kasvisruokaa. Muutos on suurin 
Suomessa (57 %).

Kolmannes (33 %) syö vähemmän 
makeita jälkiruokia.

Noin 27 % kertoo vähentäneensä 
lihansyöntiä.

TRENDI 2: GASTRO GEEKS ON TOUR
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TRENDI 3: 

Matkavalintoihimme vaikuttavat syyt ovat moninaisia, mutta 
se on varmaa, että vuonna 2019 teemme entistä tietoisempia 

valintoja, olipa sitten kyse matkanjärjestäjän valinnasta, siitä mitä 
syömme lomalla tai millaisia lomaelämyksiä etsimme. Kiinnostus 
matkustamista kohtaan on edelleen suurta, mutta vaatimukset 
lentoyhtiöille, matkanjärjestäjille ja hotellinomistajille kasvavat. 

Asiakas haluaa tehdä oikeita valintoja ja luottaa siihen, että valitut 
matkapalvelujen tuottajat toimivat vastuullisesti.

Kohti 
kestävämpää 

lomamatkailua



LOMALENTOPAKETTI ON 
KESTÄVÄMPI TAPA LOMAILLA  
Perinteistä tilauslentoon eli lomalentoon pohjautuvaa 
matkapakettia pidetään nykyisin ilmaston ja ympäristön 
kannalta kestävimpänä tapana lentää ulkomaanlomalle. Tällä 
lomamuodolla on kestävyyden kannalta useita etuja, kuten 
yhteiskuljetukset lentokentän ja hotellin välillä, hotellien korkea 
käyttöaste, ympäristösertifioidut hotellit ja lähes täysinä 
lennettävät lomalennot, joiden CO2-päästöt per matkustaja* ovat 
selvästi alhaisemmat verrattuna reittilentojen keskiarvoihin. 

Lentäminen on nykyään 80 
% polttoainetehokkaampaa 
kuin charter-lentojen alussa 

1960-luvulla.**
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Matkailulla on lukuisia myönteisiä vaikutuksia ihmisiin ja 
yhteisöihin, ja globaalisti lähes joka kymmenes työpaikka 
liittyy matkustamiseen. Positiivinen vaikutus globaaliin 
talouskasvuun tuo mukanaan myös kielteisiä vaikutuksia 
ilmastoon ja kohdealueiden yhteisöihin. Matkailualan toimijoilla 
on siksi suuri vastuu, ja toki myös meillä jokaisella yksittäisellä 
matkailijalla. Suurissa matkailukohteissa, kuten Mallorcalla, 
Barcelonassa ja Venetsiassa, paikalliset viranomaiset ovat 
tiukentaneet sääntöjä esimerkiksi alkoholinkäytöstä yleisillä 
paikoilla ja huoneistojen alivuokraamisesta sekä järjestäneet 
erilaisia siivoustempauksia esimerkiksi rannoilla. Tämä siksi, 
että rakastamamme lomakohteet olisivat olemassa myös 
tulevaisuudessa.

ILMASTOKOMPENSAATIO
Kuluttajat tekevät yhä tietoisempia valintoja, ja 
kiinnostus matkailualan kestävyystyötä kohtaan on 
noussut. Haitallisten päästöjen vähentäminen on 
edelleen ensisijainen tavoite, mutta uudella aloitteella 
kompensoidaan niitä ilmastovaikutuksia, joita ei vielä 
pystytä estämään. TCNE lanseerasi huhtikuussa 2019 
ainoana suurista matkanjärjestäjistä kaikkien lentomatkojen 
ilmastokompensoinnin. Kompensaatio koskee kaikkia 
asiakkaita ja kaikkia lentomatkoja, lentoyhtiöstä riippumatta. 
Myös oman henkilökunnan työmatkalennot kompensoidaan. 
Käytännöstä uskotaan myöhemmin tulevan itsestäänselvyys 
alalla. TCNE haluaa olla kestävästi toimiva matkanjärjestäjä 
ja lähitulevaisuuden tavoitteena on ilmastoneutraali toiminta 
koko lomaketjussa – kotimaassa, lomakohteissa ja lennoilla.

TCNE:n kumppani kompensaatioinvestoinneissa on 
Natural Capital Partners , joka on yksi maailman 

johtavista toimijoista päästövähennyshankkeissa. 
Projekteissa noudatetaan Carbon Neutral Protocol 

-standardia eli niissä huomioidaan kaikki kasvihuone-
päästöt, ei ainoastaan hiilidioksidipäästöjä. Samalla 
projektit vaikuttavat positiivisesti kohdealueiden 

ihmisten elämään esim. parantamalla puhtaan veden 
saatavuutta, infrastruktuuria ja 

työllistymismahdollisuuksia.

TRENDI 3: KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ LOMAMATKAILUA

ILMASTOYSTÄVÄLLISEMPI 
LOMALENTO 

gCO2/PKM

European Scheduled 
Airlines average

European Low Cost 
Airlines average

Thomas Cook 
Group Airline

Thomas Cook 
Airlines Scandinavia

90

77

72

67

*C02-päästöjen määrä per matkustaja on yksi tapa mitata päästöjä. 15 viime 
vuoden aikana Thomas Cook Airlines Scandinavia on vähentänyt päästöjä 20 
%. Kuvassa päästövertailu per matkustajakilometri eurooppalaisiin reitti- ja 
halpalentoyhtiöihin.

**https://www.atag.org/facts-figures.html

TRENDI 3: KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ LOMAMATKAILUA

https://www.atag.org/facts-figures.html
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AJANKOHTAISTA 
KESTÄVYYSTYÖSSÄ   
Matkailuala on monimutkainen kokoelma toimijoita globaaleista 
suuryrityksistä pieniin perheyrityksiin ja yhden miehen firmoihin. Thomas 
Cook Groupilla ja matkailualan toimijoilla kokonaisuutena on velvollisuus 
jatkaa kestävän matkailun kehittämistä  yhdessä yhteistyökumppanien, 
oman henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Tässä muutamia esimerkkejä:

LENNOILLA
• Oma lentoyhtiömme Thomas Cook 

Airlines Scandinavia on vähentänyt 
päästöjä viimeisen kymmenen vuoden 
aikana 11,2 %.

• Kaikkien asiakkaiden lentopäästöt 
ilmastokompensoidaan riippumatta 
lentoyhtiöstä.

• Vuodesta 2000 muovin ja muun 
jätteen määrä lennoilla on onnistuttu 
vähentämään 70 %.

• Thomas Cook Airlines Scandinavia 
sai yhtenä ensimmäisistä 
lentoyhtiöistä maailmassa ISO 14001 
-ympäristösertifikaatin, joka koskee 
mm. materiaaleja, energiankulutusta 
ja jätteidenkäsittelyä. 

• Tuemme biopolttoaineiden tutkimusta 
ja käytön edistämistä NISAn (Nordic 
Initiative for Sustainable Aviation) 
kautta.

HOTELLEISSA
• 70 miljoonasta kertakäyttöisestä 

muovituotteesta luovutaan 
vuoden 2019 aikana (lennoilla, 
hotelleissa, toimistoissa)

• Työntekijöille järjestetään 
koulutusta kestävän matkailun 
kysymyksissä

• Lollon ja Bernie järjestävät 
hauskoja kestävyysteemaan 
liittyviä leikkejä nuorimmille 
asiakkaille.

• Kaikkien konseptihotellien 
tavoitteeksi on asetettu korkein 
Travelife-sertifioinnin taso. 
Sertifiointi keskittyy energian, 
veden ja kemikaalien kulutukseen 
sekä sosiaalisiin kysymyksiin.

KOTIMAASSA
• Pyrimme minimoimaan 

energiankulutuksen 
toimistoillamme.

• Painotuotteita on vähennetty 
merkittäväksi ja paperisesta 
matkaesitteestä on luovuttu jo 
kauan aikaa sitten.

• 2019 Ving sai Sustainable Brand 
Indexin matkailualan vastuullisin 
brändi -tunnustuksen Norjassa ja 
Ruotsissa.

• Kaikki henkilökunnat työmatkojen 
lennot ilmastokompensoidaan. 

• Toimistoilla luovutaan 
kertakäyttöisistä muovituotteista.

• 
• 

RANNOILLA
• Useissa lomakohteissa 

järjestetään vapaaehtoisia 
siivouspäiviä rannoilla, ja niihin 
osallistuu sekä henkilökuntaa että 
asiakkaita.

YHDESSÄ VOIMME 
VAIKUTTAA 
Yhä useampi meistä haluaa tehdä ilmaston ja koko maapallomme 
kannalta parempia valintoja, ja näin käyttäydymme myös lomalla. 
Sekä yrityksillä että yksittäisillä matkailijoilla on mahdollisuus 
vaikuttaa kestävämpään matkailuun. Kyselyssämme 65 % 
sanoo pitävänä tärkeänä, että matkanjärjestäjä antaa vinkkejä 
kestävämmästä lomailusta. Yhdeksän kymmenestä on sitä 
mieltä, että matkanjärjestäjillä ja lomailijoilla on yhteinen vastuu 
kestävästä matkailusta.

Sen lisäksi että lennoilla ja hotelleissa toimitaan mahdollisimman 
kestävästi, Tjäreborgilla, Vingillä ja Spiesillä on yhdessä 
asiakkaiden kanssa vastuu myös paikallisen elämäntavan 
vaalimisessa. Yksittäinenkin matkustaja voi vaikuttaa oman 
käyttäytymisensä kautta. 

RIPUSTAMME PYYHKEET JA 
LAJITTELEMME MYÖS LOMALLA
Hotellihuoneiden kyltit, joissa kannustetaan pohtimaan 
tarvitaanko uusia pyyhkeitä joka päivä, ovat kaikille tuttuja. 
Mutta miltä todellisuus näyttää?

• 86 % käyttää pyyhkeitä kotona pidempään kuin lomalla. 
Kuitenkin noin 69 % ripustaa pyyhkeensä myös lomalla.

• Lähes kaikki vastaajat (94 %) ovat kotona innokkaampia 
jätteiden lajittelijoita kuin lomalla. Ilahduttavasti kuitenkin 
81 % arvioi erittäin todennäköisesti tai todennäköisesti 
lajittelevansa roskat myös lomalla. 93 % opastaa myös lapsia 
lajittelemaan kotona, kun taas hieman harvempi, 81 %, tekee 
sen myös lomalla.

• Kertakäyttöisiä muovituotteita pyritään karttamaan lähes yhtä 
innokkaasti lomamatkoilla (82 %) kuin kotona (88 %). Melkein 
yhtä moni (83 %) kannustaa myös lapsiaan samaan, tosin 
hieman vähemmän innokkaasti lomalla (79 %). Kaikissa TCNE:n 
Sunwing- ja Sunprime-hotelleissa on lajittelupisteitä. 

PIENEMPI RUOKAHÄVIKKI
TCNE pyrkii jatkuvasti pienentämään ruokahävikkiä omissa 
konseptihotelleissaan, joissa buffetruokailut ovat suosittuja. 
Houkuttavista pöydistä huolimatta 83 % vastaajista kertoo 
pyrkivänsä ottamaan lautaselleen vain sen verran ruokaa kuin 
jaksaa syödä. Luku on lähes yhtä hyvä kuin kotoisten pöytien 
äärellä, jossa 92 % kertoo pyrkivänsä samaan.

Ruokahävikkiä vähennetään muun muassa valmistamalla yhä 
enemmän annoksia tilauksesta myös buffetravintoloissa, 
pienentämällä tarjoiluvatien kokoa ja tarjoilemalla hedelmiä 
kuorimattomina

90 % 
sammuttaa valot 

lomamatkalla
Energian säästämisestä on tullut luontevaa ja 

jokapäiväistä niin kotona kuin lomallakin. Peräti 
useampi (90 %) ilmoittaa sammuttavansa valot 

lähtiessään huoneesta lomalla kuin kotona (84 %).

TRAVELIFE-
SERTIFIOIDUT HOTELLIT

Kaikki yhtiön tekemät hotellisopimukset 
sisältävät nykyään ympäristöpykälän. 

Valikoimassa on yli 170 Travelife-sertifioitua 
hotellia, joista suuri osa on konseptihotelleja, 

kuten Sunwing Family Resorts, Sunprime Hotels 
ja O.B.C. by Sunwing. Suurin osa asiakkaista 

asuu sertifioiduissa hotelleissa. Sertifionnissa 
sitoudutaan energian, veden sekä kemikaalien 

kulutuksen vähentämiseen ja sosiaaliseen 
vastuuseen. Kaikilla Sunwing-hotelleilla on myös 

EU-ympäristömerkki.

Tavoitteena on, että kaikilla konseptihotelleilla 
on Travelife-sertifiointi vuoteen 2020 mennessä.

Suositussa Sunwing Kallithea 
-hotellissa Rodoksella 
ravintolan keittiössä voidaan 
suoraan monitorilta nähdä, 
miten moni asiakas on syönyt 
buffetravintolassa, ja näin 
valmistaa tarjolle sopivampia 
määriä.
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Muutamia esimerkkejä tarjolla olevista retkistä, 
joiden painopiste on paikallisuudessa:  

MAYA-ELÄMYKSIÄ
Jukatanin niemimaalla tarjottava, opastettu 

retki, johon sisältyy maya-seremonia, 
tutustumista perinteisiin lääkekasveihin ja 

mahdollisuus uida cenotessa.

 
KREETALAISIA MAKUJA

Retkellä tutustutaan luomu oliiviöljyn 
tuotantoon ja käydään katsomassa tuhansia 

vuosia vanhaa oliivipuuta, jonka oksia annettiin 
vuoden 2004 olympiavoittajille rauhan, 

rakkauden ja suvaitsevaisuuden symbolina. 
Retken päätteeksi vieraillaan Karvitakiksen 

viinitilalla.

.
KOTIRUOKAA GAMBIASTA

Ainutlaatuinen ruokaretki paikalliseen keittiöön 
karismaattisen Ida Chamin opastuksella ja 

hänen kodissaan. Vihannekset, kala ja mausteet 
hankitaan ensin paikallisilta markkinoilta. 
Ruoanvalmistuksen lomassa Ida kertoo 
gambialaisesta arkielämästä ja ruoasta.
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"LIVING LA VIDA 
LOCAL" 
Nykypäivän lomailija haluaa kokea erilaisia asioita kuin vielä 
joitakin vuosia sitten. Esimerkiksi 77 % vastaajista sanoo 
olevansa vähemmän halukas vierailemaan vesipuistossa kuin 
viisi vuotta sitten. Matkailijat ovat kiinnostuneita paikallisesta 
elämäntavasta ja entistä tärkeämpänä pidetään, että 
kohdealueen ihmiset ja yhteisöt hyötyvät matkailusta. Noin kuusi 
kymmenestä on kiinnostuneempi (36 %) tai yhtä kiinnostunut 
tutustumaan paikallisiin perinteisiin tai tapahtumiin kuin viisi 
vuotta sitten.

Tänä kesänä TCNE lanseeraa ”Love Local” -retket, jotka 
erityisesti tukevat paikallista yhteisöä, edesauttavat perinteiden 
säilymistä ja tuovat esiin alueen historiaa. Kesällä 2020 
tavoitteena on tarjota vähintään 70 erilaista ”Love Local” 
-elämystä, ja tarkoituksena on saada jatkossa jokaiseen 
kohteeseen vähintään yksi ”Love Local” -retki.

• Noin kuusi vastaajaa kymmenestä sanoo olevansa 
kiinnostuneempi paikallisista markkinoista kuin viisi vuotta 
sitten. Seitsemän kymmenestä sanoo samaa esimerkiksi 
retkistä paikalliselle viini- tai oliiviviljelyksille.

• Lähes puolet (46 %) on nyt kiinnostuneempi ulkoiluretkistä 
lähialueilla. Innokkaimpia retkeilijöitä ovat norjalaiset (66 %).

KIINNOSTUS ELÄINPUISTOJA 
KOHTAAN HIIPUMASSA
Eläintensuojelu ja eläinten hyvinvointi on monille tärkeää.  
60 % kertoo olevansa kiinnostunut tai kiinnostuneempi kuin viisi 
vuotta sitten näkemään lomallaan eläimiä luonnossa, esimerkiksi 
valaita tai delfiinejä. Sitä vastoin mielenkiinto eläinpuistoja 
kohtaan on selvässä laskussa.

Thomas Cook Group tiukensi vaatimuksiaan eläinnähtävyyksiä 
tarjoaville toimijoille 1.1.2017 alkaen. Seuranta- ja 
tarkastuskäyntejä retkikohteisiin on lisätty, ja niiltä vaaditaan 
ABTA-ohjeistuksen noudattamista. ABTA Global Welfare Guidance 
for Animals in Tourism -ohjeistuksen on laatinut matkailualan 
järjestö ABTA (The Association of British Travel Agents) 
yhteistyössä asiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 
Ohjeistuksen noudattamatta jättäminen johtaa yhteistyön 
lopettamiseen retkikohteen kanssa. 

Vuonna 2019 koko Thomas Cook Group poistaa 
retkitarjonnastaan eläinpuistot, joissa on miekkavalaita eli 
Floridan SeaWorldin ja Teneriffan Loro Parquen. Jo vuonna 2015 
retkitarjonnasta poistettiin kaikki elefanttiratsastukset ja 
-showt. 

69 % on vähemmän 
kiinnostunut vierailusta 
eläinpuistossa kuin viisi 

vuotta sitten. Ainoastaan 
yksi kymmenestä 

on kiinnostuneempi 
eläinpuistoista.
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PUOLI VUOSISATAA 
LOMAILIJOITA 
GAMBIAAN  
MATKAILU ON TÄRKEÄ 
TULONLÄHDE
Yli 50 vuotta sitten Transairin DC-6 laskeutui ensimmäisen kerran 
Gambiaan, kyydissään 96 ruotsalaista. Valikoimassa oli tuolloin 
kaksi hotellia. Sittemmin Tjäreborg, Ving ja Spies ovat lennättäneet 
Gambiaan satoja tuhansia pohjoismaalaisia. Pelkästään vuodesta 
2003 nykyhetkeen lomailijoita on ollut yli 180 000. Matkailu on 
tuonut monille työtä ja toimeentuloa sekä vahvistanut maan 
taloutta. Viimeisten 17 vuoden aikana näiden lomailijoiden 
arvioidaan kuluttaneen tavaroita ja palveluja lähes sadan miljoonan 
euron arvosta.

Vaaleilla valittu presidentti on vahvistanut tulevaisuudenuskoa 
Gambiassa, ja matkailu on uudelleen kasvussa. TCNE:n 
matkustajamäärä on kolmen vuoden kuluessa kasvanut 169 
prosentilla. Tulevana talvena maassa lomailee noin 20 000 
Tjäreborgin, Vingin ja Spiesin asiakasta.

PITKÄAIKAISIA HOTELLIKUMPPA-
NEITA JA UUSIA DESIGNHOTELLEJA
Jotta lomakohde houkuttaisi uusia matkailijoita ja vastaisi 
nykymatkailijoiden tasovaatimuksia, on välttämätöntä panostaa 
hotelleihin. Talvella 2018–2019 avattiin Sunprime Tamala Beach, 
joka on yksi maan moderneimmista hotelleista. Ensi talvena 
Gambiassa avataan Thomas Cookin uusimman konseptin mukainen 
hotelli, Cook’s Club, jonka toivotaan houkuttavan maahaan uutta, 
nuorempaa matkailijakuntaa.

TCNE on tehnyt yhteistyötä muutamien gambialaishotellien 
kanssa jo yli 30 vuoden ajan, mikä on tuonut vakautta molemmille 
osapuolille. Muutamien lyhyiden poliittisesta epävakaudesta 
johtuneiden taukojen jälkeen matkat on pyritty mahdollisimman 
pian aloittamaan uudelleen. 

Matkailun myötä syntyy työpaikkoja ja toimeentuloa monille. 
Hotellien lisäksi esimerkiksi liikenteeseen, maatalouteen, ravintoihin 
ja muille palvelualoille tai niille yksittäisille käsityöläisille, jotka 
myyvät töitään markkinoilla. Matkailu ja vientituote maapähkinät 
ovat tärkeimpiä tulolähteitä.

VUODESTA 2003 LÄHTIEN 
TCNE:N ASIAKKAIDEN 

KULUTUKSEKSI 
ARVIOIDAAN: 

1  800 000 
euroa lentokenttäveroja ja -maksuja

1  500 000 
euroa lentokenttäkuljetusten kustannuksia

54 000 000 
euroa hotellikustannuksia

56 900 000 
euroa muuta kulutusta 

Egypti, Gambia ja Turkki ovat aika ajoin kärsineet matkailijoiden 
vähyydestä, joka on johtunut epävarmuudesta tai poliittisesta 
epävakaudesta. Nyt nämä maat ovat saaneet suosiotaan takaisin 
ja matkailijat ovat palanneet. TCNE on järjestänyt lomamatkoja 
Gambiaan jo vuodesta 1966.

Laskettuna hotellimajoituksen, kuljetusten, verojen ja maksujen 
keskimääräisistä kustannuksista. 

HEIPPA TURHAT 
MUOVITUOTTEET!  
Kesän matkailukausi aiheuttaa noin 40 prosentin piikin 
Välimereen päätyvän jätteen määrässä*. Maailman 
meriin arvioidaan päätyvän vuosittain noin 8 miljoonaa 
tonnia muovia. Thomas Cook Groupin toteuttamassa 
kyselyssä 94 % vastaajista sanoi olevansa huolestunut 
muovijätteen määrästä ja 70 % arvioi olevansa tietoisempi 
muovinkäytöstään kuin vielä vuosi sitten**. 

#TRASHTAG – KESTÄVÄ JA 
KASVAVA NETTIHAASTE
Sosiaalisessa mediassa levinneen haasteen myötä 
ympäri maailmaa on innostuttu siivoamaan rantoja ja 
muita luontoalueita. Kuvia jaetaan tunnisteella #trashtag. 
Toukokuussa 2019 Instagramiin on kertynyt jo noin 100 000 
kuvaa. 

Kolmessa suositussa perhehotelleissamme (Sunwing 
Kallithea Rodoksella, Sunwing Makrigialos Kreetalla ja 
Sunwing Arguineguin Gran Canarialla) on jo monien vuosien 
ajan järjestetty Beach Cleaning Day. Hotellin henkilökunta 
järjestää tapahtuman, ja heidän lisäkseen hotellin asukkaat 
ja matkaoppaat ovat tervetulleita mukaan poimimaan roskia 
rannalta. TCNE järjesti ensimmäisen oman rantasiivouspäivän 
viime talvena Phu Quocin saarella Vietnamissa. Tarkoituksena 
on tehdä tapahtumasta toistuva aktiviteetti monissa 
lomakohteissa.

*https://www.wwf.org.uk/updates/tourists-cause-almost-40-spike-plastic-entering-mediterranean-
sea-each-summer
** Kyselyyn vastasi 11.–17.10.2018 yhteensä 3360 henkilöä kuudesta maasta (Suomi, Ruotsi, Norja, 
Tanska, Saksa ja Englanti).
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TRENDI 4:  

Unohda kookosöljy ja aamuun asti jatkuvat juhlat, uuden 
sukupolven lomailija arvostaa tyystin toisenlaisia asioita. 

Possujuhlat ja baarikierrokset kuuluivat silloin joskus 
erottamattomasti nuorten aikuisten lomamatkoihin. Vuonna 
2019 Z-sukupolvi ja milleniaalit* haluavat lomallaan  joogaa, 
vegeruokaa, designhotelleja ja Montessori-kerhoja lapsille. 

Lomamatkailijoiden toiveet ja odotukset muuttuvat ja 
pakettimatkat niiden myötä. 

Uuden 
sukupolven 
lomailijat

*Z-sukupolvi – syntyneet noin v. 1995–2015, milleniaalit – noin v. 1980–1994.



Hinta 

Sää  

Paikallinen
kulttuuri

Paikallinen
ruoka ja
juoma

Hyvä
rusketus

Juhliminen

66 %
73 %

43 %
64 %

35 %

49 %

26 %

30 %

24 %

6 %

22 %

3 %

ITSENSÄ 
TOTEUTTAMISTA 
JA PAIKALLISIA 
ELÄMYKSIÄ
Vuonna 2019 matkustaminen itsessään ei riitä, vaan lomasta 
halutaan kertoa jotakin erityistä, joka on tuonut lomaan 
lisäarvoa ja ainutlaatuisuutta. Statuksessa on yhä vähemmän 
kyse materiasta ja yhä enemmän kulttuurisesta pääomasta ja 
mieleenpainuvista elämyksistä. Lomalla mielenkiinto suuntautuu 
ulospäin uusiin elämyksiin ja aktiviteetteihin, mutta toisaalta 
myös sisäänpäin omaan itseen ja oman elämän pohdiskeluun. 
Tämä pätee ehkä erityisesti milleniaaleihin ja Z-sukupolveen.

18–35-vuotiaille paikallisuus on yhä tärkeämpi aspekti lomalla. Jo 
pitkään on toki oltu kiinnostuneita paikallisista makuelämyksistä 
ja ollaan edelleen. Uteliaisuus kohdemaan paikallista elämää ja 
kulttuuria kohtaan vaikuttaa lisääntyneen. Runsas kolmannes 
(35 %) ilmoittaa sen tärkeimmäksi syyksi matkustaa. Se voi 
tarkoittaa vaikkapa  ystävystymistä paikallisten kanssa, 
paikallisiin tapahtumiin osallistumista tai erityisesti paikallisten 
suosiman ravintolan löytämistä.

Z-sukupolvelle ja milleniaaleille on tärkeää kuunnella omaa 
itseään ja omia tarpeitaan. Lomalla ehkä jopa toteutetaan jokin 
haave tai panostetaan aikaa omaan mielenkiinnon kohteeseen. 
Uuden opettelu houkuttaa, ja monet haluavat käyttää aikaa 
harrastukseensa, esimerkiksi joogaan tai surffaukseen.

LOMA ULKOMAILLA ETUSIJALLA
Z-sukupolvi ja milleniaalit ovat hyvin hintatietoisia. 66 % 
ilmoittaa lomamatkan ratkaisevaksi tekijäksi hinnan. Vuonna 
2019 priorisoinneissa ykkössijalle nousee säästäminen ja 
sijoittaminen.

Pohjoismaalaiset 18–35-vuotiaat eivät kuitenkaan jää rahan 
vuoksi kotiin. Melkein puolelle (46 %) lomamatka on etusijalle 
asetettava menoerä, jota pidetään tärkeämpänä kuin esimerkiksi 
kauneudenhoitoon, kodin sisustukseen tai opiskeluun 
satsaamista.

18–35-VUOTIAIDEN RAHANKÄYTÖN 
PRIORITEETIT 2019:

Säästäminen/sijoittaminen    

1

2

3

4

5

6

7

8

Lomamatka ulkomaille  

Ihon- ja kauneudenhoito    

Sisustaminen

Yliopisto- tai korkeakouluopinnot     

Uusi tekniikka

Uusi harrastus 

68 %

46 %

33 %

28 %

21 %

20 %

18 %

14 %

Asunto/talo 

34 35

Aamuun asti biletys ja täydellisen rusketuksen työstäminen 
tuskin kuuluvat toivelistalle, kun tämän päivän 18–35-vuotias 
varaa lomamatkan. TCNE:n YouGovilla teettämän tutkimuksen 
mukaan vain 3 % nuorista aikuisista pitää juhlimista ja yökerhoja 
loman päätarkoituksena. Tämä ikäryhmä ei myöskään juuri 
muuta alkoholinkäyttöään ulkomaanmatkansa aikana. 45 % 
sanoo juovansa lomalla saman verran alkoholia kuin kotonakin. 

Juhlimisen sijaan kiinnostavat terveelliset smoothiet, 
vegevaihtoehdot hotellin ruokalistalla ja hyvät 
treenimahdollisuudet. Uuden sukupolven lomailijalle hyvinvointi 
ja terveys ovat tärkeitä, ja noin kolmannes (33 %) pitää kuntoilua 
ja terveellistä ruokavaliota tärkeänä myös lomalla.

HEALING NOT PEELING
Sää on kaikille ikäryhmille tärkeä lomakriteeri, niin myös 
milleniaaleille ja Z-sukupolvelle. 43 % heistä ilmoittaa sen yhdeksi 
tärkeimmistä syistä matkustaa ulkomaille. Aurinkotuolissa 
loikoilu kiinnostaa kuitenkin vain kuutta prosenttia vastaajista eli 
kookosöljyn suosion päivät ovat auttamatta ohi. Z-sukupolvelle 
ja milleniaaleille loma on ennen kaikkea palautumista, aikaa 
omille ajatuksille ja tilaisuus olla yhdessä läheisten kanssa. 
Lomalla etsitään rauhallisempaa elämää kuin mitä kotoinen 
arki tarjoaa ja halutaan irtautua työn tai opiskelun asettamista 
vaatimuksista. Oman elämään liittyvät pohdinnat ovat myös yhä 
tärkeämpi osa lomaa, ja ne mainitaan viiden kärjessä Suomessa, 
Ruotsissa ja Norjassa. Tanskassa sen sijaan pidetään tärkeänä, 
että oppii jotakin uutta ja että on aikaa itselle mieluisalle 
harrastukselle.

UNOHDA 
KOOKOSÖLJY JA 
BILETYS!  

HELLO RELAX AND 
RECHARGE! 
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MIKSI LOMALLE?

Lepo ja palautuminen    

1

2

3

4

5

6

7

Yhteistä aikaa ystävien ja perheen kanssa   

Vapaata työstä tai opiskelusta    

Oman elämän pohdiskelu  

Uuden oppiminen  

Aikaa harrastukselle    

Terveys ja hyvinvointi     

87 %

84 %

64 %

57 %

48 %

45 %

33 %

Ikäryhmä 18–35-vuotiaat muodostaa vain viidesosan TCNE:n 
asiakaskunnasta, mutta se on tärkeä kohderyhmä erityisesti 
tulevaisuudessa. Uuden sukupolven lomailijat haastavat 
matkanjärjestäjät, hotellinomistajat ja muut alan toimijat 
ajattelemaan uudella tavalla.

NYT
Mikä on 
18–35-vuotiaille 
tärkeintä lomalla nyt?   

ENNEN
Mikä oli 18–35-vuotiaille 
tärkeintä lomalla ennen?

LOMAPRIORITEETIT



TURVALLISUUS- 
HAKUISET 
INDIVIDUALISTIT    
Z-sukupolvi ja milleniaalit (18–35-vuotiaat) ovat aikansa lapsia. 
Digitalisaation ja globalisaation aikaudella eläneet ovat matkustaneet 
vauvasta saakka. Matkustamisesta on tullut mahdollista kaikille ja 
eräänlainen itsestäänselvyys. Lentolippu ei välttämättä maksa enempää 
kuin ravintola-ateria ja majoituksen varaaminen Airbnb:n kautta on yhtä 
helppo valinta kuin matkapaketti. Onko valmiiden matkapakettien aika 
siis ohi? Vastaus on ei, sillä moderni matkapaketti on elinvoimainen ja 
tarkoituksenmukainen lomavalinta myös 18–35-vuotialle.

Tietysti on olemassa myös selkeitä merkkejä siitä, että Z-sukupolvi ja 
milleniaalit tekevät tai haluavat tehdä yksilöllisiä lomavalintoja. Erityisesti 
ruotsalaisten vahva individualismi näkyy myös TCNE:n YouGovilla 
teettämässä tutkimuksessa. Peräti 74 % ruotsalaisista ikäryhmässä 
18–35 sanoo, että he järjestävät lomamatkansa mieluiten itse varaamalla 
lennot, majoituksen ja aktiviteetit erikseen. Vastaava luku tanskalaisilla 
on 46 %, suomalaisilla 50 % ja norjalaisilla 52 %.  Sama ero näkyy myös 
siinä, että  70 % ruotsalaisista vastaajista tässä ikäryhmässä sanoo 
matkustavansa mielellään yksin. Samaa sanoo suomalaisista vain 22 %, 
tanskalaisista 31 % ja norjalaisista 34 %.

Matkanjärjestäjiä kohtaan on 
ennakkoluuloja, ja monilla 

18–35-vuotialla on jokseenkin  
vanhentunut käsitys tarjolla 

olevista lomavaihtoehdoista. 
Nykypäivän matkanjärjestäjät 

tarjoavat kattavasti erilaisia 
lomamuotoja, hotelleja ja 

vapaavalintaisia lomapituuksia.

Toiveisiin pyritään matkanjärjestäjän taholla vastaamaan panostamalla 
yhä enemmän tietyille kohderyhmille suunnattuihin konseptihotelleihin 
sekä mahdollisuuksiin koota lomamatka itselle sopivista komponenteista. 
Laatu ja varaamisen nopeus ja helppous ovat myös tärkeitä 
tekijöitä. Noin kolme kymmenestä vastaajasta sanoo valitsevansa 
matkanjärjestäjän. koska lähes kaikki on valmiiksi järjestetty ja 44 % 
arvioi myös kustannusten pysyvän paremmin hallinnassa yhdeltä taholta 
varatessa.

Huolimatta vahvasta yksilöllisyydestä monissa vastauksissa nousee 
esiin matkanjärjestäjän turvallisuus. 38 % valitsee matkanjärjestäjän, 
koska kokee sen turvalliseksi vaihtoehdoksi, jos lomakohteessa 
tapahtuu jotakin ja myös taloudellisesti turvalliseksi, jos yritys 
ajautuisi vaikeuksiin. Matkailun vastuullisuus ja kestävä tapa tuottaa 
lomapalveluja on myös tärkeä tekijä. 38 % sanoo valitsevansa 
matkanjärjestäjän vastuullisuuskriteerein.
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MATKAPAKETIN 
UUDET MUODOT
Trendien seuraaminen ja asiakkaiden kuuntelu on ratkaisevaa 
matkajärjestäjän kiinnostavuuden säilymisen kannalta. 
Z-sukupolvi ja milleniaalit, kuten monet muutkin, asettavat yhä 
enemmän vaatimuksia joustavuudesta, valinnanvapaudesta ja 
myös laadusta.

Designhotellikonseptit, kuten Casa Cook ja Cook’s Club, 
on kehitetty houkuttamaan myös uuden sukupolven 
lomamatkustajia. Pohjalla on ajatus ryhmään tai heimoon 
kuulumisesta (s. 10). Hotelleissa näkyvät myös muut 
tämänhetkiset virtaukset esimerkiksi ruoassa, muotoilussa, 
varustuksessa ja aktiviteeteissa.

Digitaalisen maailman ja jatkuvan läsnäolon vastineeksi monet 
kaipaavat jotakin aitoa, yksinkertaista ja pientä. Ajalle tyypillisiä 
piirteitä heijastelee esimerkiksi vasta-avatun Casa Cook Chanian 
lastenkerho, Montessori by the Beach. Se tarjoaa lapsille erilaisia 
aktiviteetteja kuten yöpymistä tiipiissä, minijoogaa rannalla, 
kokkailua ja workshoppeja, joissa voi askarrella vaikkapa 
unisiepparin tai koruja. Suositut perhehotellit Sunwing Family 
Resorts ja O.B.C. by Sunwing lanseeraavat vegemenyyt tänä 
kesänä. Nuorempaa asiakaskuntaa houkuttaa Cook’s Club 
-hotellien urbaani tunnelma, design, DJ:t ja katuruoka.

TCNE:n ytimessä on valikoiman ja tuotteiden jatkuva 
kehittäminen. Menestys on konseptituotteiden jatkuvassa 
kehittämisessä asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden sekä 
vallitsevien trendien mukaan. Siten esimerkiksi perhehotelli 
Sunwing Family Resorts Lollo & Bernie -maskotteineen jatkaa 
voittokulkuaan, vaikka konseptin lanseerauksesta on ehtinyt 
vierähtää jo kymmeniä vuosia. Samalla tavoin tuotevalikoiman 
laajeneminen perinteisistä etelänmatkoista kaupunkilomiin, 
risteilylomin ja aktiivilomiin on uudistanut käsitystä siitä, mitä 
nykyaikainen matkanjärjestäjä tarjoaa ja millainen matkapaketti 
voi olla nyt ja tulevaisuudessa.
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