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Lapin suursuosio jatkuu: Finavian lentoasemien varauskirjat täyttyvät
vauhdilla, ennätyksiä uusiksi
Lapin lentoasemille on luvassa erittäin vilkas loppuvuosi. Uudet kansainväliset reittilennot
ja tilauslentojen kasvava määrä ovat merkki uuden supertalven alkamisesta. Pohjoiset
elämykset nousevat valokeilaan, kun Helsinki-Vantaan lentoasemalla asunut kiinalaismies
suuntaa palkintomatkalleen Lappiin.
– Viime talvi oli Lapin matkailulle jättipotti, mutta varauskirjamme perusteella pohjoiseen on joulukuussa
luvassa entistä muhkeampi määrä charter-koneita. Koskaan aiemmin listoillamme ei ole ollut näin paljon
varauksia tässä vaiheessa vuotta eli ennätykset pistetään taas uusiksi. Luminen luonto, arktiset aktiviteetit ja
hyvä ystävämme Joulupukki kiehtovat etenkin Britanniassa, josta suurin osa tilauslennoista saapuu, toteaa
johtaja Joni Sundelin Finaviasta.
Joulukuun tilauslentojen varausmäärät lentoasemittain (tilanne 6.11.2017)
Enontekiö

64

Ivalo

103

Kittilä

204

Kuusamo

25

Rovaniemi

192

Yhteensä

588

Marraskuussa 2016 jouluchartereiden varauksia oli 538 kappaletta. Näin ollen viime vuoteen nähden
varauksissa on kasvua jo nyt 50 lennon verran.
Finavia ja matkailualan eri toimijat ovat tehneet viime aikoina rutkasti töitä Suomen markkinoimiseksi
matkailukohteena. Esimerkiksi tällä viikolla Finavia nostaa Lappia markkinointityönsä keskipisteeseen, kun
Helsinki-Vantaan #LIFEINHEL-kampanjan kiinalaistähti Ryan Zhu lentää lomalle Rovaniemelle ja Kittilään
Leville.
– Ryan on asunut Helsinki-Vantaalla terminaalissa 30 päivää ja Lapin matka on hänelle palkinto hyvin
sujuneesta kuukaudesta kanssamme. #LIFEINHEL on ollut meille iso panostus paitsi Helsinki-Vantaan,
myös Suomen ja suomalaisuuden nostamiseksi kansainväliseen valokeilaan. Meille on tärkeää, että Lappi
on osa Ryanin Suomi-turneeta ja vahvistamme näin kysynnän kasvua erityisesti Kiinassa, Sundelin sanoo.
Finavian kumppanina Ryanin Lapin-matkalla on House Of Lapland.
Tänä talvena Lappiin avataan useita kansainvälisiä lentoreittejä Euroopasta
Finnairin Kittilä–Lontoo alkaen 12. joulukuuta.
Finnairin Kittilä–Pariisi alkaen 12. joulukuuta.
Finnairin Ivalo–Lontoo alkaen 14. joulukuuta.
Finnairin Kittilä–Zürich alkaen 16. joulukuuta.
Lufthansan Kuusamo-Frankfurt alkaen 23. joulukuuta.
Nämä reitit lennetään edellisen talven tapaan
Norwegianin Rovaniemi–Lontoo alkaen 30. lokakuuta.
Lufthansa Kittilä–München alkaen 16. joulukuuta.
Germanian Kittilä–Düsseldorf alkaen 21. joulukuuta.
Lufthansan Ivalo–Frankfurt alkaen 23. joulukuuta.
Finnairin Tampere–Kittilä alkaen 17. helmikuuta.
Finnairin Turku–Kittilä alkaen 17. helmikuuta.
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