ÄKKILÄHTÖ
Äkkilähtö, se on se kuuma sana joka monen lomailijan mielessä on. Hyvin monet näistä
puhuvat, mutta aika harvat niitä loppujen lopuksi hyödyntävät. Nykyään äkkilähtöjä
saatavilla erittäin runsaasti ja jokaiselta matkatoimistolta. Ennen äkkilähdöt varattiin kentältä
kun nyt ne tehdään hyvin useasti internetissä. Kuinka helppoa ja halpaa se onkaan!
Aloitetaanpa kertomalla yleisluontoisesti mitä äkkilähdöt on. Äkkilähtö on matka, joka on
jäänyt matkanjärjestäjältä “ylimääräiseksi”, matka on peruttu viime tingassa, sinulla ei ole
Vietnamiin viisumi, koneessa/hotellissa on yllättäen tilaa. Nämä paikat matkatoimistot
haluavat täyttää. Hinta on luonnollisesti halvempi, koska matkan joutuu ostamaan hyvinkin
nopeasti. Luonnollisestikaan matkan edut eivät ole samaa tasoa kuin matkapaketin ostajalle,
mutta hintakin on sitten huokeampi.
MITÄ ÄKKILÄHTÖÖN SISÄLTYY
Useimmiten äkkilähtöön sisältyy vain lennot ja määrittelemätön hotelli. Poikkeuksiakin on
mutta yleensä näin. Majoitus on “määrittelemätön” ja selviää useimmiten vasta perillä
matkakohteessa. Majoitus voi olla sitten ihan mitä vain maan ja taivaan väliltä. Voit joutua
jakamaan huoneen jonkun ventovieraan kanssa ja huoneessa voi olla jopa useita henkilöjä.
Huonetoverit voivat olla myös muun maalaisia kuin kotimaisia. Osa sängyistä voi olla ns.
lisävuoteita. Matka lentokentältä hotellille on yleensä maksullinen ja pitää varata hyvissä
ajoin mikäli aikoo ehtiä/mahtua mukaan. Muutoin voi edessä olla taksimatka.
Äkkilähtö ei hyvin todennäköisesti vastaa matkaa, jonka löydät matkanjärjestäjän
internetsivuilta, joten älä varaa äkkilähtöä sen perusteella. Halvat matkat ja äkkilähdöt on
matkustusmuodoista kuitenkin ehdottomasti kokeilemisen arvoisia. Tosin voit joutua jopa
vaihtamaan hotellia kesken matkan ja hotellin taso on yleensä vaatimaton. Osalla
matkatoimistoilla on mahdollista hyvällä tuurilla saada jopa viiden tähden hotelli koko loman
ajaksi. Kannattaa myös muistaa, että oppaiden palvelut eivät välttämättä ole yhtä kattavia
kuin matkapaketin ostajien.
Kannattaa siis miettiä hyvin tarkkaan, kannattaako matkan kustannuksissa säästää.
Hotellillahan ei sinänsä ole merkitystä, kunhan sen vain saa oman porukan kesken eikä joudu
sitä jakaman ventovieraiden kanssa. Mutta mikäli matkakohde ja määränpää on ennestään
tuttu, kannattaa äkkilähtö varata ehdottomasti. Muussa tapauksessa voisin ainakin varauksella
suositella ihan oikean matkapaketin varaamista. Monesti vain halpa hinta vie huomion itse
matkan sisällöltä. Joskus näkee näitä alle 200 euron äkkilähtöjä ja voisin vaikka vannoa, että
hotellia joutuu vaihtamaan ainakin kerran matkan aikana. Mutta mikäli nämä ehdot valmis
hyväksymään niin mikä ettei. Äkkilähtö ei kuitenkaan mielestäni sovellu perheelle, jossa on
lapsia.
Oletko koskaan ajatellut että voisit säästää matkakuluissa? No, minäpä olen ja törmäsin jokin
aika sitten sivustoon jossa maksetaan rahaa takaisin tekemällä ostoja verkkokaupoissa.
Näihin verkkokauppoihin kuuluu mm. matkatoimistoja kuten Apollomatkat, Lomamatkat jne.
Lisäksi löytyy ainakin hotels-in-vietnam.com ja hotels.com.
Jippijaijei. Mikäpä sen mukavampaa kuin saada ostohyvitys asiasta josta tykkää. Pelkästään
matkustan tuhansien eurojen edestä vuosittain ja siihen vielä hotellit ja autonvuokraukset
päälle niin aikamoinen nippu rahaa kuluu. Nytpä aionkin ottaa kaikki bonukset irti mitä vain
suinkin saan! Lisäksi kun käytän piilolaseja niin niistäkin saan bonukset, tämä kuulostaa
kyllä aivan uskomattomalta mutta näin se vain on.
edit: Huomasin että myös kavereiden ostoista saa bonuksia! Annoin testiksi kaverille
suosittelulinkin Facebookissa Nelly.com:iin ja naps, 5,8 euroa tuli tililleni noin vain. Aivan
huikeaa, kiitos, kiitos, kiitos! Suosittelen Bonaria ehdottomasti kaikille tutuille ja

tuntemattomille. Juuri tässä etsin lentoja Vietnaman ja tiedät kyllä mitä kautta lentoni aion
varata

