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Kattavalla jakeluverkostolla vahvistamme 
matkailuelinkeinon kasvun 
 
Matkanjärjestäjiä Alankomaista ja Saksasta on tänään Ähtärin matkailualueen ytimessä tutustumassa 
Ähtärin alueen palveluihin. Ähtäri on osa vieraille esiteltävää laajaa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös 
Vaasa saaristoluontoineen sekä Seinäjoki ja Jyväskylä mm. kulttuuritarjonnallaan. Tutustumismatka on Visit 
Finlandin järjestämä ja matkassa yhdistyvät erilaiset teemat, kuten luonto, hyvinvointi ja elämykset. 
Samalla esitellään useampia mielenkiintoisia matkailukohteita. 
 
Kiertoajelu Vaasan saaristosta keskemmälle Suomea 
 
Tutustumiskierros aloitettiin sunnuntaina Merenkurun saaristosta, joka vuonna 2006 hyväksyttiin Unescon 
maailmanperintöluetteloon. Alueen monimuotoinen luonto ja jääkauden jälkeisen maan kohoaminen on 
todennettavissa ainutlaatuisesti. Vaasassa vierailtiin myös Svedjehamnissa missä voi nähdä selvästi, kuinka 
maan kohoaminen on vaikuttanut sekä luontoon että kulttuuriin ja Kalle’s Inn ruokailu-, majoitus- ja 
ohjelmapalveluyrityksessä. Vaasan keskustan jälkeen matka jatkui Isokyröön Kyrö Distilleryyn, jonka 
tuotteet ja yritystarina ovat kansainvälisestikin tunnettuja. 
Seinäjoella voitiin tutustua suomalaiseen designiin ja arkkitehtuuriin Alvar Aallon jalanjäljissä. Myöhään 
sunnuntai-iltana saavuttiin Ähtäriin Naava Resortin huviloille, missä tarjottiin mahdollisuus levätä ja 
virkistyä saunomalla. 
 
Visit Finland tekee Suomea maailmalla tunnetuksi 
 
Visit Finland tekee työtä kansainvälisen matkailun lisäämiseksi Suomeen. Strategian mukaisesti eri 
markkinoilla painotetaan eri toimenpiteitä riippuen mm. siitä, mikä on Suomen tunnettuus kyseisessä 
maassa. 
”Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla on mahdollisuus vielä parempaan liikevaihtoon matkailussa, jos 
myyntiketju on kunnossa”. Näin arvelee Visit Finlandin Keski-Euroopan markkinoiden asiakasvastaava Heli 
Saari. Visit Vaasan, Etelä-Pohjanmaan Matkailun sekä Ähtärin Eläinpuiston edustajat ovat samaa mieltä; ” 
matkailijalle on tärkeä saada mahdollisuus tutustua alueemme erilaisiin ja ainutlaatuisiin ympäristöihin. 
 
Ähtärin matkailu esittelee luontoa, eläimiä ja elämyksiä 
 
Tutustumismatkaan kuuluu tänään vierailu Ähtärin luonnonmukaisessa eläinpuistossa, Pandatalossa ja 
Farmilla. Alueen majoitus- ja ruokailumahdollisuudet ovat monipuolisia, samoin erilaiset aktiviteetit. 
Vieraat pääsevät kokeilemaan mm. fatbike –pyöräilyä luontoreitillä, kanoottimelontaa Hankavedellä, 
turvehoitoja, nokipannukahveja laavulla. Myös Valkeisen Loman porotilaan käydään tutustumassa, samoin 
Hirvi –mökkeihin, Naava Chalet –huoneistoihin ja Hotelli Mesikämmenen arkkitehtuuriin sekä palveluihin. 
Ähtäristä matka jatkuu kohti Jyväskylää. 
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Osallistujat: 
 

Company name 
Category of 
company Town or city Country 

Buro Scanbrit Tour Operator Amsterdam Nederland 

The Travel Club Sandra Hijgemann 

Tour Operator, 
Travel Agency, 
Travel Agency with 
own production MIDWOUD Nederland 

AERTiCKET GmbH Other Berlin Germany 

Unique North Whole Seller Berlin Germany 

Visit Finland Other Helsinki Finland 

 
Mukana myös Max Jansson / Visit Vaasa, Seppo Saarinen / E-P:n Matkailu/Satu Keski-Valkama Ähtäri Zoo 
Panda Visit 
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