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Hyvä matkailuyrittäjä

Ilmastonmuutos on suurimpia globaaleja uhkia, ja sen vaikutukset tulevat koskettamaan
matkailuelinkeinoa yhä konkreettisemmin. Asiaan on syytä varautua myös matkailuyrittäjien
taholta, sillä jo nyt kestävyyden eri ulottuvuudet ovat konkretisoituneet asiakastilanteissa ja tuoneet
paikka paikoin uusia haasteita elinkeinolle, mutta luovat samalla myös oikein hyödynnettynä
kilpailuetua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Vastuullinen toimintatapa on matkailuyritykselle
jatkossa yhä tärkeämpi tapa toimia ja kestävien valintojen näkyminen viestinnässä sekä asiakkaan
kosketuspinnassa on edellytys kilpailukykyiseen toimintaan.
Visit Finlandin vetämä Arktinen kestävä matkailudestinaatio -projekti on osa hallituksen Matkailu
4.0-toimenpidekokonaisuutta, jossa kohdennettiin rahoitusta myös kestävän matkailun
edistämiseen. Osana projektin toimenpiteitä toteutettiin kysely matkanjärjestäjille Iso-Britannian ja
Saksan markkinoilla. Kyselyllä selvitettiin matkanjärjestäjien suhtautumista vastuullisuuteen,
kestävän matkailun merkitystä heidän liiketoiminnalleen sekä matkanjärjestäjien odotuksia sekä
potentiaalia. Tähän raporttiin on kerätty kyselyn perusteella tunnistetut potentiaaliset jakelukanavat
suomalaisille vastuullisia matkailupalveluita tarjoaville yrityksille. Matkanjärjestäjien profiileista on
tunnistettu perustiedot.
Tämän kartoituksen on tuottanut Business Finland Oy Visit Finlandille Planet Egan v. 2018. Planet
Egan Ltd on Lontoossa sijaitseva putiikki konsulttitoimisto jonka sydämessä asuu intohimo
kestävästä ja vastuullisesta kasvusta matkailu alalla.
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SISÄLLYSLUETTELO
Jakelukanavat – Iso-Britannia
Iso-Britanniassa sijaitsevia matjanjärjestäjiä, matkailuyrityksiä ja onlineportaaleja jotka ovat joko
erikoistuneet vastuulliseen matkailuun, tai heillä on tuotevalikoimissa kestäviä matkailutuotteita.
Joukossa on myös muutama globaali toimija.
Jakelukanavat – Saksa
Saksassa sijaitsevia matjanjärjestäjiä, matkailuyrityksiä ja onlineportaaleja jotka ovat joko
erikoistuneet vastuulliseen matkailuun, tai heillä on tuotevalikoimissa kestäviä matkailutuotteita
Muita kestävän matkailun tiedonlähteitä
Tiedonlähteitä vastuullisesta matkailusta ja matkailun kestävästä kehittämisestä kiinnostuneille

SELITTEET
Suomen Myynti: joko prosentuaalinen osuus yrityksen myynnistä joka on kohdistunut Suomeen, tai
kyllä / ei vastaus sille onko Suomi ko yrityksen myynnissä
Vastuulliset tuotteet: joko prosentuaalinen osuus yrityksen myynnistä joka on keskittynyt kestävään
matkailuun, tai kyllä / ei vastaus sille onko yrityksellä kestävään matkailuun keskittyviä tuotteita
tuotevalikoimassa
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JAKELUKANAVAT - ISO-BRITANNIA
Yrityksen
koko

Suome
n
myynti

Vastuullis
et tuotteet

Travelbee
Ltd

Mikro yritys
(1-9
työntekijää)
Flash Pack

Kommentit

Lyhyt kuvaus

https://travelbee.co.uk

71100%

11-30%

Tarjoaa MICE-,
seikkailu- sekä hääpalveluita
https://flashpack.com

Travelbee tarjoaa arktisia uniikkeja
matkakokemuksia. Arcticmatkapakettejen lisäksi Travelbee’llä on
ainutlaatuinen valikoima Arctic
Educational -matkoja, jotka on
suunniteltu erityisesti oppilaitoksille.

Pieni yritys
(10-49
työntekijää)
11-30% 1-10%
Scandinavian Travel Ltd

Tarjoaa huskykelkkailua,
moottorikelkka
Flash Pack on palkittu elämys matka
safareita sekä
yritys joka yhdistää yksin matkustavia
revontuli matkoja.
30- ja 40-vuotiaita Tavoitteena on luoda
Ainoastaan
loistava dynamiikka samanmielisten
valmispaketti
matkustajien kesken. Tavoitteena on
ryhmämatkoja. Suomi, myös kasvattaa tämänhetkistä yli 130
Norja ja Ruotsi
000 vahvaa Flashpackers-yhteisöä yli
kohteina
15 maassa.
http://www.scandinavian-travel.co.uk/about-us/

Mikro yritys
(1-9
työntekijää)
Scott Dunn

Scandinavian Travel tarjoaa ympäri
vuoden räätälöityjä matkoja
Skandinavian alueella. Vuonna 2017
Elämysmatkoja
Scandinavian Travel kompensoi 181
Norjassa, Suomessa,
tonnia hiilijalanjälkeä. Menestyksekkään
Ruotsissa ja
käynnistämisen jälkeen tarjoaa nyt vain
Islannissa - lisäksi
hiili-neutraaleja matkoja, he ovat
Cloudberry Journeys
ensimmäinen Pohjoismaihin erikoistuva
tarjoaa ympäri vuoden matkanjärjestäjä joka on onnistunut
Suomesta Grönlantiin
tässä.
ja Tanskasta
Tänä vuonna pyrkivät kompensoimaan
Svalbardiin.
500 tonnia hiilijalanjälkeä.
https://www.scottdunn.com

31-70%

71-100%

Suuri yritys
(250
työntekijää
tai
enemmän)
11-30% 1-10%
Magnetic North Travel Ltd

Mikro yritys
(1-9
työntekijää)

31-70%

71-100%

Räätälöityjä luksus
matkoja. Kaikki
Kaikki matkat on räätälöity. Asiantuntijat
Pohjoismaat (paitsi
tietävät jokaisen erikoisalueensa.
Tanska) kohteina.
Lisäksi heillä on oma hyväntekeväisyys
Eko-hotelli lista.
säätiö.
www.magneticnorthtravel.com

Kaikki Pohjoismaat
(paitsi Tanska)
kohteina. Jatkuva
uusien tuotteiden
aktiivinen etsintä

Magnetic North Travel etsii jatkuvasti
parhaita kokemuksia Pohjoismaissa ja
Kanadassa, testaamalla niitä itse, jotta
pystyy tarjoamaan todellista tietoa.
Vahva kestävyyden eetos:
https://www.magneticnorthtravel.com/be
yond-green
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Saga Holidays

https://travel.saga.co.uk

Suuri yritys
(250
työntekijää
tai
enemmän)
1-10%
Explore Worldwide

Vuonna 1951 perustettu Saga Holidays
Kaikki Pohjoismaat
tarjoaa monipuolisen valikoiman
(paitsi Tanska)
lomakokemuksia, joissa painotetaan
kohteina.
valintaa ja joustavuutta. Tarjoaa lomia
Erikoismatkat, kuten
yli 120 maassa ja saarilla ympäri
taide, luonto, historia,
maailmaa, rentouttavalta hotellilta
musiikki
aktiivisiin seikkailuihin
https://www.explore.co.uk

Keskikokoin
en yritys
(50-249
työntekijää)
1-10%
Regent Holidays

Pieni yritys
(10-49
työntekijää)
11-30%
Exodus Travels

Ei tietoa

Ei tietoa

11-30%

Pienryhmä elämysmatkat ovat olleet
myynnissä jo vuodesta 1981. Yksi
Britannian luotettavimmista
matkatoimistoista, yli 600 matkaa yli
130 maahan. Pyrkii aina olemaan
Suomi, Norja ja Islanti vastuullisempi, työskentelee useiden
Pohjoismaista.
ympäristöhyvinvointiohjelmien kanssa Vaellus, pyöräily,
haluaa tehdä kaikkensa planeettamme
villieläin, vene matkat
hyväksi.
https://www.regent-holidays.co.uk
Regent Holidays on yksityinen,
erikoistunut matkatoimisto, joka tarjoaa
käsin poimittuja vaihtoehtoisia lomia
Kaikki Pohjoismaat
kohteisiin, joihin kuuluvat Venäjä ja sen
(paitsi Tanska)
naapurit, Balkanin maat, Kaukasus,
kohteina. Valitsevat
Keski- ja Itä-Aasia sekä Islanti. Välttää
pieniä hotelleja joilla
suuria "all-inclusive" paikkoja, jotka
on omat
usein käyttävät tuonti ruoka ja ympäristöpolitiikkansa juomatuotteita ja siten estää
, esimerkiksi jotka
paikallisyhteisöltä tärkeän tulonlähteen.
välttävät muovipulloja
Syvä eetos kestävän kehitykseen:
ja jotka tuottavat
https://www.regentsähköä uusiutuvilla
holidays.co.uk/content/responsiblelähteillä.
travel-policy/
https://www.exodus.co.uk

Keskikokoin
en yritys
(50-249
työntekijää)
1-10%
31-70%
Canterbury Travel (London) Ltd

Kaikki Pohjoismaat
(paitsi Tanska)
kohteina.
Erikoisuutena:
kulttuuriharrastukset,
pyöräily, kävely ja
Exodus perustettiin yli 40 vuotta sitten,
vaellus,
pää idea on yhä sama: tutkia tätä
talviaktiviteetit,
hämmästyttävää planeettaa jossa me
polaariset seikkailut,
kaikki elämme. Mahdollisuuksien
perhelomat.
mukaan kouluttaa ja palkkaa paikallisia.
https://canterbury-travel.com

Pieni yritys
(10-49
työntekijää)

Erikoistunut Suomen
Lappiin - ei muita
kohteita. Häämatkat,
aktiviteetti matkat Britanniasta ja
Irlannista

71100%

Ei tietoa

Perustettu 1970
Itsenäinen matkanjärjestäjä joka on
matkailun edelläkävijä Suomen Lappiin.
Uskoo että matkan pituudesta
riippumatta on tärkeää nauttia
paikallisista palveluista. Monet
varauksista tulevat suositusten kautta.
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Tracoin Services Ltd

https://www.tracoin.com

Keskikokoin
en yritys
(50-249
työntekijää)
1-10%
The Holiday Village

Erikoistuu kuljetus,
majoitus, ruokailu ja
matka palvelujhin TTC
organisaation
yrityksille. Kestävän
kehityksen eetos:
Perustettu 1994, kuuluu The Travel
https://www.treadright. Corporation www.ttc.com
org
organisaatioon
http://theholidayvillage.co.uk

Pieni yritys
(10-49
työntekijää)
1-10%
Contiki Holidays
Suuri yritys
(250
työntekijää
tai
enemmän)
1-10%
Responsible Travel

Pieni yritys
(10-49
työntekijää)
1-10%
Tumlare Corporation

Suuri yritys
(250
työntekijää
tai
enemmän)
TUI

Suuri yritys
(250
työntekijää
tai
enemmän)

11-30%

1-10%

31-70%

11-30%

Ei tietoa

71-100%

1-10%

Ei tietoa

The Holiday Village on osa Travel
Village yritystä, joka on perheyritys
perustettu 60 vuotta sitten.
Yritys jonka sivuilta
Asiantuntijoita ympäri Britanniassa,
löydät erikoistuneita
tarjoavat henkilökohtaista conciergematkanjärjestäjiä
palvelua.
https://www.contiki.com/eu/en
Norja, Islanti a Ruotsi
Contiki on matkanjärjestäjä yksinomaan
ovat kohteina - Suomi 18-35-vuotiaille.
ainoastaan osa
Tavoitteenamme on yhdistää nuoret
pidempää matkaa.
matkustajat.
https://www.responsibletravel.com

Kaikki Pohjoismaat
kohteina. Vastuullinen
matkailu tärkein
elementti. Portaali
joka yhdistää
matkailijan 400 erikois
matkanjärjestäjän
kanssa.
https://www.tumlare.com
20 eurooppalaisen
toimipisteen kautta
Tumplare tarjoaa
laajan valikoiman
matkapalveluita
(Majoitus,
maakohtaiset palvelut,
aktiviteetit, paketit)
sekä täysin
räätälöityjä matkoja
ympäri Eurooppaa.
Tumlarella on toimisto
Helsingissä
https://www.tui.co.u

Islanti ja Norja
kohteina - Suomi
löytyy ainoastaan
kohteen ’Lappi’ alta.

Responsible Travel perustettiin vuonna
2001. “Match-palvelu”, joka tarjoaa
yhteyden suoraan maailman 400
parhaaseen erikoistuneeseen
matkanjärjestäjään. Yli 90 prosenttia
100 000 asiakkaasta on luokitellut
lomansa 4 /5. Kohtelee paikallisia
ihmisiä kunnioittavasti ja
oikeudenmukaisesti. Hyvin kohdeltujen
paikallisten avulla asiakas pääsee
lähemmäksi kulttuuria ja ihmisiä.

Kööpenhaminassa vuonna 1972
perustettu Tumlare yksi Euroopan
johtavista kohdehallintayrityksistä, ja se
on yhdistänyt alan parhaita
ammattilaisia, takaamalla sekä
maailmanlaajuisten asiakkaidensa
ainutlaatuisen ymmärryksen että
sitoutunut kehittämään pitkäaikaisia
suhteita paikallisiin kumppaneihin.
Nykyään globaalissa verkostossa
yhdistyvät laaja paikallistuntemus ja
asiantuntemus yli 30 konttorissa neljällä
mantereella

Johtava matkayhtiö, 100 vuoden
kokemus, juuret 1800-luvulla, 20 milj.
asiakasta, 67000 matkanjärjestäjää.
Kestävän kehityksen johtava yritys:
https://www.tuigroup.com/enen/sustainability
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Where the Wild Is

https://www.wherethewildis.co.uk/finland/

Mikro yritys
(1-9
työntekijää)
0%
Ei tietoa
Artisan Travel Company/ Activities
Abroad/ The Aurora Zone,

Pieni yritys
(10-49
71työntekijää)
100%
Ei tietoa
Best Served Scandinavia

Keskikokoin
en yritys
(50-249
työntekijää)
11-30%
Happy Tours ltd

Keskikokoin
en yritys
(50-249
työntekijää)
1-10%
Martin Randall Travel

Pieni yritys
(10-49
työntekijää)

1-10%

31-70%

1-10%

1-10%

Kaikki Pohjoismaat
(paitsi Tanska)
kohteina, sekä
Svalbard. Ainoastaan
tarjoaa tuotteita jotka
jakavat heidän
periaatteensa
suojella haurasta
ympäristöämme

Uusi matkanjärjestäjä jolla on takanaan
10+ vuoden kokemus Pohjoismaista.
Sitoutuminen vastuulliseen
matkustamiseen - kaikki matkan
yksityiskohdat on suunniteltu
huolellisesti minimoimaan vaikutukset
ympäristöön, villieläimiin ja paikallisiin
yhteisöihin.
Osa Zing Ocean Conservancy Arctic
Cleanup Coalitionia, joka pyrkii
palauttamaan ja suojelemaan meri
ympäristöä ja kumppani Brim Explorerin
kanssa, joka on ensimmäinen
saastuttamaton risteilyalus Arcticvesillä.

http://www.artisantravelcompany.com
Vuonna 2002 perustettu itsenäisesti
omistettu erikoistunut matkanjärjestäjä,
Kaikki Pohjoismaat
jolla on kolme eri brändiä: Activities
(paitsi Tanska)
Abroad: tarjoaa unohtumattomat
kohteina, Erikoistunut
perheaktiviteetti lomat koko vuoden,
seuraaviin: perhe
käyttää omien perheidensä kokemuksia
lomat, revontulet,
matkojen suunnitteluun.
elämys matkat, husky Aurora Zone on Britannian ainoa
safarit - ennenkaikkea Northern Lights -yritys. Suomeen,
erikoistunut Suomeen Ruotsiin, Islantiin, Norjaan, Grönlantiin
- myy enemmän lomia ja Kanadaan suuntautuvilla reiteillä
Suomeen kuin
tarjoaa parhaimman mahdollisuuden
muualle - yli
nähdä revontulet.
kymmenen vuoden
Artisan Travel, jokainen loma on
kokemus parhaista
suunniteltu yhdessä paikallisten
paikoista.
yhteistyökumppaneiden kanssa.
https://www.best-served.co.uk
Kaikki Pohjoismaat
kohteina, erikoistuu
Best Served Scandinavia on itsenäinen
perhe, häämatka,
räätälöity matkanjärjestäjä, joka on
juna, elämys, villielän, erikoistunut lomailuun Skandinaviassa,
ristely ja
Kanadassa sekä Pohjoismaissa ja
kaupunkimatkoihin.
Baltian maissa. Ovat henkilökohtaisesti
Kaikki tuotteet on itse
asuneet myynnissä olevissa hotelleissa
koettuja.
ja kokeneet kaikki retket.
http://happytours.eu/en/
Happy Tours on Sloveniassa vuonna
Tällä hetkellä vain yksi 2000 perustettu 2000 perheyritys, joka
tuote Suomesta
kehittyi vähitellen yhdeksi Euroopan
listattuna. Kaikki
tärkeimmistä ja nopeimmin kasvavista
Pohjoismaat kohteina. matkanjärjestäjistä. 50 kansainvälistä
Erikoistuu paketti
henkilökuntaa 10 maasta, yli 1000
matkoihin ja MICE
ryhmää vuodessa
https://www.martinrandall.com
Kansallisooppera ja
Savonlinnan
Oopperajuhlat ainoat
Suomi tuotteen
sivuilla, kaikki
Pohjoismaat
myynnissä. Erikoistuu
kulttuuri matkoihin.

Martin Randall Travel tarjoaa matkoja ja
tapahtumia, jotka keskittyvät taiteeseen,
arkkitehtuuriin, musiikkiin, arkeologiaan,
historiaan, puutarhaan ja
gastronomiaan. Tavoitteena on
syventää ymmärrystä ja parantaa
arvostusta sivilisaatioiden saavutuksista
ympäri maailmaa.
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Inghams and Hotelplan UK LTD

https://www.inghams.co.uk/about-us

Suuri yritys
(250
työntekijää
tai
enemmän)
Ei tietoa
Discover the World

Walter Ingham perusti Inghams’in
vuonna 1934, joka on nyt yksi
Britannian johtavista
erikoismatkaoperaattoreista. Inghams
Erikoistuu hää, hiihto
on osa sveitsiläistä matkanjärjestöä
ja Lappi- safareihin.
Hotelplania, joka puolestaan kuuluu
Suomi ja Norja ainoat
Migros-järjestöön, joka on suurin
Pohjoismaat
päivittäistavarakaupan tukkumyyjä ja
myynnissä
vähittäismyyjä Sveitsissä.
https://www.discover-the-world.com

Keskikokoin
en yritys
(50-249
työntekijää)
1-10%
Scandinavia Only

Mikro yritys
(1-9
työntekijää)
1-10%
Solos Holidays

Pieni yritys
(10-49
työntekijää)
Destinolog
y

1-10%

Ei tietoa

31-70%

1-10%

Kaikki Pohjoismaat
(paitsi Tanska)
kohteina, Erikoistunut
seuraaviin: tähtien
katselu, ruoka ja viini,
Matkailun edelläkävijä Islannissa,
perhe, aktiviteetti,
Lapissa ja Polar-alueilla yli 35 vuotta.
valokuvaus ja luonto
Yksi Britannian johtavista itsenäisistä ja
matkoihin.
erikoistuneista matkailuyrityksistä.
https://www.scandinaviaonly.co.uk/about-scandinavia-only
Kaikki Pohjoismaat
kohteina, Erikoistunut
seuraaviin: ruoka,
kulttuurii, perhe,
aktiviteetti,
romanttinen, villieläin
ja uniikki majoitus
Erikoismatkaoperaattori vuodesta 1973
matkoihin
lähtien.
https://www.solosholidays.co.uk

Kaikki Pohjoismaat
kohteina, Erikoistunut
sinkku matkailijoihin hiihto, golf, tanssi ja
aktivittetti matkoihin

Solos, yksityinen, itsenäinen yritys,
perustettu vuonna 1982 vastaamaan
sinkku matkustajan tarpeisiin ensimmäinen matkailualan yritys joka
erikoistui sinkku-matkailuun. Edelleen
Britannian ykkönen sinkku-matkailun
markkinoilla.

https://www.destinology.co.uk

Keskikokoin
en yritys
(50-249
työntekijää)
Ei tietoa
Nordic Experience

Mikro yritys
(1-9
työntekijää)

11-30%

31-70%

Ei tietoa

1-10%

Kaikki Pohjoismaat
Perustettu vuonna 2004, palvelu ja
kohteina, Erikoistunut
laatu ovat aina kaiken ytimessä.
perhe, “all inclusive”,
Jokainen Destinology-loma on
kuherruskuukausi ja
ainutlaatuinen; räätälöity
häämatkoihin.
kohdeasiantuntijan kanssa.
https://www.nordicexperience.co.uk

Kohteina: Norja,
Lappi, Ruotsi, Suomi,
Islanti, Grönlanti,
Spitsbergen ja
Tanskan Färsaaret.
Erikoistuu joulu,
villieläin, joulupukki ja
revontuli matkoihin

Nordic Experience on yksi harvoista
UK-matkanjärjestäjistä, joka on
erikoistunut kokonaan matkoihin
Pohjoismaihin
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The Travel Corporation

Suuri yritys
(250
työntekijää
tai
enemmän)
Ei tietoa 31-70%
Uniworld / GRC Global River Cruises

Suuri yritys
(250
työntekijää
tai
enemmän)
0%
31-70%
Ethical Travel Portal, NORWAY

n/a
0%
Royle Safaris

71-100%

n/a
Kyllä
ScanAdventures

Kyllä

n/a
Kyllä
The Great Projects

Kyllä

n/a

Kyllä

Kyllä

Erikoistuu perhe,
nuoriso, luksus, safari
ja “sightseeing”
matkoihin. Vahva
etiikka:
https://ttc.com/ttccares/

https://ttc.com
Travel Corporation tarjoaa lomaa ja
kokemuksia elämästä. Sitoutuu
johdonmukaisesti tarjoamaan
erinomaista palvelua, kokemusta ja
arvoa jokaiselle asiakkaalle. 30 palkittua
brändiä takaa että jokaisella niistä on
jotain ainutlaatuista tarjottavanaan.
https://ttc.com/brands/
https://www.uniworld.com/eu/

Palkittu Uniworld on maailman ainoa
Jokilaiva risteily yhtiö,
aito boutique risteily-yhtiö ™ joka
ei Pohjoismaita
tarjoaa reittejä upeissa kohteissa
kohteina. Osa The
ympäri Eurooppaa, Venäjää, Egyptiä ja
Travel Corporation
Aasiaa. Keskittyy myönteisten
yritystä, kestävä
vaikutusten aikaansaamiseen
kehitys:https://ttc.com/ ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen
ttc-cares/
vastuun kautta
https://www.ethicaltravelportal.com
Suurin osa matkoista tarjoaa
mahdollisuuden tutustua paikallisten
ihmisten perintöön sekä kulttuurin ja
arkielämän yhteisöön, jossa vierailet.
Ethical Travel Portal ottaa
vastuullisuuden hyvin vakavasti.
Norja ainoa
Matkoilla on aina kielteisiä vaikutuksia,
Pohjoismaista tällä
mutta Ethical Travel Portal uskoo
hetkellä. Vahva
voimakkaasti matkustamiseen joka
vastuullisen ja
yhdistää ihmisiä ja auttaa
kestävän kehityksen
ymmärtämään kulttuureja.
eetos ja kiinnostus
He työskentelevät läheisessä
löytää Suomalaisia
yhteistyössä kohdemaiden
tuotteita valikoimaan.
kumppaneiden kanssa ja pyrkivät
Erikoistuu eettisen,
löytämään tapoja matkustamisen
vastuullisen ja
vaikutusten minimoimiseksi - sekä
kestävän kehityksen
keinoja antaa takaisin paikalliselle
matkailu tuotteisiin
yhteiskunnalle.
https://www.royle-safaris.co.uk
Suhteellisen pieni perheyritys, joka
viettää suurimman osan ajasta
Suomi kohteena
tutkimalla uusia kohteita ja reittejä.
(ahma, susi ja karhu
Palvelu on henkilökohtaista ja kaikki
matkoja), ei muita
matkat räätälöidään asiakkaan
Pohjoismaita.
toiveiden mukaan.
http://www.scanadventures.co.uk/about-us
Kaikki Pohjoismaat,
Venäjä ja Balttian
maat. Tarjoaa vain
ScanAdventures lupaa aitoja
paikallisesti
kokemuksia ja erikoistuu Pohjoismaihin,
omistettuja
Venäjään ja Balttian maihin. Kaikki
majoituksia ja
pyörii autenttisten paikallisten
kokemuksia.
kokemusten ja elämysten ympärillä
https://www.thegreatprojects.com/volunteer-in-finland

Suomi ainoa PohjoisEuroopan kohde.

Tarjoaa vapaaehtoistyötä kestävien,
edistyksellisten ja tehokkaiden
projektien parissa.
Jo yli 35 hanketta vapaaehtoistöistä
maailman upeimpien villieläinten
parissa
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Essential Escapes

https://essentialescapes.com

n/a
Kyllä
Sunvil Holiday

Suomi ja Islanti
kohteina
Pohjoismaista. Suomi
kesä tuotteena
ainoastaan
https://www.sunvil.co.uk

Keskikokoin
en yritys
(50-249
työntekijää)
Kyllä
Wild Frontiers

n/a
Kyllä
Intrepid Travel

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kolme keskeistä pilaria: hyvinvointi,
ruoka ja elämykset, kokemuksia eri
puolilta maailmaa. 16 vuotta vanha
yritys, yli 60v kokemusta. Kaikki matkat
asiantuntevasti muotoiltuja.

60 hengen vahva asiantunteva tiimi joka
Norja, Tanska ja
koostuu intohimoisista matkustajista,
Ruotsi ainoat
jotka ovat todellisia kestävän matkailun
Pohjoismaat kohteina. kannattajia
https://www.wildfrontierstravel.com/en_EU/

Wild Frontiers on palkittu elämys
matkailuyritys, jonka Jonny Bealby
perusti vuonna 2002. Erikoistuu
Kaikki Pohjoismaat
tyylikkäisiin ja omaperäisiin pieniin
(paitsi Tanska)
ryhmämatkoihin ja räätälöityihin lomiin.
kohteina, Erikoistunut
Tärkeä elementti on yhteyksien
seuraaviin: Luksus,
luominen paikallisiin jotta asiakkaat
vaellus, lumi, perhe ja saisivat mahdollisimman hyvän
elämys matkat
omaperäisen kokemuksen
https://www.intrepidtravel.com/eu

Suuri yritys
(250
työntekijää
tai
enemmän)
Kyllä
Kyllä
Undiscovered Mountains

Intrepid Travel yhtiöstä on tullut B Corp
vuonna 2018, maailman suurin
matkanjärjestäjä.
Edelläkävijä kestävän kehityksen
periaatteiden sisällyttämisestä siihen,
että matkailija saa elämänkokemuksia.
Pieniä ryhmäretkiä ympäri maailmaa,
Kaikki Pohjoismaat
Grönlannista Omaniin, jotka vie lähelle
kohteina, Erikoistunut
villieläimiä ja kulttuurikokemuksia
seuraaviin: pyöräily,
paikallisten oppaiden ja asiantuntijoiden
ruoka, purjehdus,
kanssa. Intrepid-säätiö tukee myös 50
vaellus ja elämys
yhteisöä ja suojeluprojektia ympäri
matkat
maailmaa.
https://undiscoveredmountains.com

n/a
Ei
Eco Companion

Undiscovered Mountains on kestävän
kehityksen matkailuyritys, joka on
erikoistunut kokemuksiin Ranskan
Alpeilla. Erikois paketteja perheille ja
sinkuille ja he työskentelevät vain
Suomi ei kohteena,
paikallisten oppaiden, itsenäisten
ainoastaan Ranskan
majoitus palvelujen ja vastuullisten
Alpit. Erittäin vahva
kumppaneiden kanssa, jotta rahat
kestävän kehityksen
menisivät ihmisille, jotka ansaitsevat
eetos. Etsii uusia
sen ja jotka auttavat suojelemaan
kohteita
Euroopan upeaa vuoristoaluetta.
https://www.ecocompanion.com

n/a

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Suomi kohteena.
Erittäin vahva
kestävän kehityksen
eetos.

Eco Companion on varausmoottori
kestäville matkoille, hankkeille ja
majoituksille ympäri maailmaa.
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Bouteco

https://www.bouteco.co/about/

n/a
Ei
Earth Changers

Suomi ei vielä
kohteena.
Ekomatkailun
Bouteco ™ on sosiaalinen yritys, jonka
verkkosivusto, joka
sivuilta löydät kestävän kehityksen
valitsee hotellit jotka
luksus-ja boutique-hotelleita, jotka
yhdistävät ylellisyyden tekevät positiivista muutosta yhteisöihin
kestävyyteen.
sekä maailmalle.
https://www.earth-changers.com/earth-changers/

n/a
Ei
G Adventures

n/a
STA Travel

Kyllä

Suuri yritys
(250
työntekijää
tai
enemmän)
Kyllä
Thomas Cook

Suuri yritys
(250
työntekijää
tai
enemmän)
Kyllä
Earth Changers

n/a

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Earth Changers korostaa matkailua,
jolla on todella myönteinen vaikutus,
kestävämpää matkailua eri puolilla
maailmaa. Yritys tekee yhteistyötä
Suomi ei löydy
ihmisten kanssa tarkoituksensa
kohteista
kouluttaa asioista.
https://www.gadventures.com
Suomi (Helsinki)
ainoastaan osana
Balttian kierrosta.
Kiinnostunut Suomen
tarjonnasta. Ruotsi,
Norja ja Islanti
kohteina.
http://statravel.com
Maailman suurin
matkanjärjestäjä
opiskelijoille ja
nuorille. Suomi osana
Scandinavia, Venäjä
ja Balttia kierroksia.
Kiinnostunut
Suomesta.

G Adventures on elämys matkailun
edelläkävijä, joka tarjoaa maailman
upeimmista valikoimista kohtuuhintaisia
pienryhmä matkoja, safareja ja retkiä.
Tarjoaa aitoja majoituksia, eksoottisia
ruokia ja paikallista kulttuuria.

Perustettu 35 vuotta sitten, tänään
lähes 2000 ihmistä, jotka työskentelevät
ympäri maailmaa yli 200 myymälässä,
auttaen yli 2 miljoonaa matkustajaa
vuodessa aloittamaan seikkailunsa.

Suomi ainoastaan
risteilykohteena, Lappi
löytyy kohteista. Muita
Pohjoismaita ei
myöskään kohteina.
Thomas Cook -ryhmä on vanhin ja
Kiinnostunut
tunnetuin nimi lomamatkailuun, toiminut
Suomesta
vuodesta 1841. 19 miljoonaa asiakasta.
https://www.earth-changers.com

Pohjoismaat ei
kohteina. Kestävä
matkailu sydämessä

Matkailua, jolla on todella myönteinen
vaikutus, Earth Changers myy
kestävämpää matkailua eri puolilla
maailmaa, tekee yhteistyötä paikallisten
ihmisten kanssa
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JAKELUKANAVAT- SAKSA

Yrityksen
koko

Suomen
myynti

Vastuulli
set
tuotteet

Marco Polo / Studiosus
Gruppenreisen

Suuri yritys
( 250+
Työntekijää)

1-10%

1-10%

Pohjoismaista TanskaRuotsi-Suomi matka tarjolla
mutta vain Suomi
yksittäisenä kohteena

Vuodesta 1979 lähtien järjestänyt
matkoja erikoisryhmille
maailmanlaajuisesti Laaja
verkosto luotettavia kumppaneita,
tunnettujen lentoyhtiöiden ja
huolellisesti valittujen hotellien ja
matkaoppaiden kanssa - joka
takaa ammattimaisen ja
turvallisen toteutuksen.

https://www.secretescapes.com/

Suuri yritys
( 250+
Työntekijää) 11-30%
1-10%
ZR-ZeitRäume Reisen Individual
UG

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää) 1-10%
71-100%
Finnland-Reiseshop, FinnlandIncentive

71100%

Lyhyt kuvaus

https://www.studiosus-gruppenreisen.com

Secret Escapes

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää)

Kommentit

1-10%

Työskentelee vain hotellejen
kanssa jotka antavat
“eksklusiivisen” hinnan jotka
sitten tarjotaan vain
kirjautuneille jäsenille.

Secret Escapesin mielestä lomien
varaamisen pitäisi olla jännittävä,
nautinnollinen ja stressitön
kokemus, joten he päättivät luoda
verkkosivuston, jossa parhaimmat
hotellit ja lomat ja tarjotaan vain
jäsenille. Flash-myyntihinnat ovat
parempia kuin missään muualla
verkossa myynnin aikana, se on
takuu.

https://www.zeitraeume-reisen.de/
Ruotsi, Norja, Grönlanti,
Islanti sekä ja Lappi kohteina
- ei Suomi erikseen. Ryhmä,
FIT, mökki, syys- ja talvi
matkoja.

Räätälöityjä matkoja.
Tuo hidastuvuutta, kokemusta ja
nautintoa - ja takaa
unohtumattomia hetkiä.

https://www.finnland-reiseshop.de/

Suomi Travel - Finland
Travel Shop perustettiin
vuonna 2008 toimimaan
suomalaisena
erikoisasiantuntijana
saksankielisille markkinoille.
Suomen Travel Shop verkkosivustolta löytyy laaja
valikoima lomia Suomessa /
Lapissa.

FINNLAND-REISESHOP on
matkatoimisto, joka erikoistuu
Suomeen ja Lappiin. Voit käyttää
heitä varaamaan kesälomat,
talvilomat tai yksittäiset
matkapaketit suomalaisilta
järjestäjiltä. Sivustolla löydät
Suomen ja Lapin
matkailukohteiden laajimman
valikoiman, joka sopii kaikkiin
makuihin ja budjetteihin. 25
vuoden kokemus matkailualalta.
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Tuja reisen

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää)

https://www.tujareisen.de

31-70%

1-10%

Service-Reisen

https://www.servicereisen.de

Keskikokoin
en yritys
(50-249
Työntekijää) 11-30%
31-70%
Hauser Exkursionen international
GmbH
Pieni yritys
(10-49
Työntekijää)

Norja, Islanti, Ruotsi, Suomi
ja Balttian maat. Erikoistuu
pieniin ryhmiin,enintään 25
henkilöä.

1-10%

71-100%

Erikoistuu ryhmämatkoihin,
kaikki Pohjoismaat kohteina.

Kaikki Pohjoismaat kohteina.
https://www.feelgoodreisen.de

Pieni yritys
(10-49
Työntekijää)

Pohjoismaista: Norja, Ruotsi
ja Suomi - myös Skotlanti,
Irlanti ja Baltian maat.
Vuodesta 2010 lähtien auto
matkoja Pohjoismaissa,
teema reittejä: kuten eläinten
katselu Pyöräretket
ensimmäistä kertaa tarjolla
vuonna 2018.
Suunnitelmissa on laajentaa
tarjousta lähivuosina.

11-30%

11-30%

Drp Kulturtours

1-10%

Erikoistuu innovatiivisiin ideoihin
ja räätälöi kaikki ryhmä matkat.

Feelgood Reisen perustettiin
vuonna 2002. Ralf Schröder oli
toimittaja ja hän on kirjoittanut ja
kuvannut monia matkaoppaita ja
kuvitettuja kirjoja PohjoisEuroopasta.

https://drp-kulturtours.de

71-100%

Yksittäiset matkustajat ja
pienet ryhmät (max. 15
osallistujaa). Suomesta vain
kaksi tarjousta tällä hetkellä.
Ruotsi, Norja ja Tanska
kohteina.

Norway ProTravel

https://www.norwayprotravel.de

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää)

Norja, Ruotsi, Suomi ja
Tanska. Yksittäiset sekä
MICE ryhmämatkat. Elämys , juna- ja talvi matkat, sekä
mökkilomat.

1-10%

SERVICE-TRAVEL on yksi
Euroopan suurimmista
matkanjärjestäjistä ja
markkinajohtaja Saksassa. Yli 40
vuoden ajan asiakkaat ja
yhteistyökumppanit ovat olleet
toiminnan keskellä.

https://www.hauser-exkursionen.de

Feelgood Reisen GmbH

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää)

Yli 20 vuoden ajan palvellut
yksilöllisiä matkustajia
rakkaudella ja asiantuntemuksella
Menestyvä yhteistyö paikallisten
kumppaneiden kanssa, jotka he
kaikki tuntevat henkilökohtaisesti,
takaa loistavan loman - kuin
matkustaisit ystävien luo

1-10%

drp Kulturtours vie sinut
poikkeuksellisiin paikkoihin,
erinomaisiin museoihin ja
viehättäviin hotelleihin. Näin he
pystyvät kohtaamaan ihmisiä,
taiteilijoita, arkkitehteja ja
käsityöläisiä. Suurin osa
matkoista on temaattisia.

Pohjoismaiden kohde-asiantuntija
yli 16 vuoden ajan
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Island-Reisen
Pieni yritys
(1-9
Työntekijää)

0%

1-10%

https://www.island-reisen.de/
Erikoistuu Islantiin, mutta
tuotteita myös Grönlannista
sekä risteilyt Kanadaan.
Suomi ei myynnissä

Vuodesta 1991 lähtien neuvoo
matkailijoita Islanti lomista.
Islantilainen omistaja

TUI

Suuri yritys
( 250+
Työntekijää)

1-10%

11-30%

Bayerisches Pilgerbüro

Pieni yritys
(10-49
Työntekijää)

1-10%

11-30%

TUI-ryhmän kestävän
kehityksen strategia vuoteen
2020 asti "Better Holidays,
Better World" pohjautuu
neljään pilariin ja sen pitäisi
auttaa muotoilemaan
kestävän matkailun
tulevaisuutta: linkki Saksan
kieliseen strategia
dokumenttiin:
https://www.tuigroup.com/da
mfiles/default/tuigroup15/de/nachhaltigkeit/berichte
rstattungdownloads/2015/TUI-GroupBetter-Holidays-BetterWorld-strategie_DEd198521f6f43378e0ad1789d
664218e1.pdf
https://www.pilgerreisen.de/i
ndex

Erikoistuu pyhiinvaellus ja
opiskelija matkoihin. Tällä
hetkellä vain yksi Suomi
tuote tarjolla. Norja, Ruotsi
ja Islanti tuotteita enemmän

Birdingtours GmbH

https://www.birdingtours.de

Pieni yritys
(10-49
Työntekijää)

Suosittelee pieniä perhe
omistettuja majoituksia sekä
yhteistyötä paikallisten,
asiantuntijoiden ja suojelu
ryhmien kanssa. Suomi,
Norja, Islanti ja Ruotsi
kohteina

1-10%

Wikinger Reisen GmbH

Keskikokoin
en yritys
(50-249
Työntekijää)

71-100%

TUI Deutschland GmbH on
matkailualan markkinajohtaja
Saksassa ja TUI-konsernin
kokonaan omistama tytäryhtiö.
Hannoverissa toimiva
matkanjärjestäjä ei vastaa
ainoastaan lomamatkojen
luomisesta, vaan myös niiden
jakelusta ja markkinoinnista
Saksan markkinoilla.

Kristillinen matkanjärjestäjä
perustettiin vuonna 1925.
Vastuullinen ja ennen kaikkea
kestävä toiminta on syvälle
juurtunut yritysfilosofiaan, Jotta
voisivat jatkuvasti kehittyä tällä
alalla, ovat TourCert partneri. ,
2014 aloittivat yrityksen CSRsertifioinnin

Vuodesta 2002 lähtien tarjoaa
lintuharrastajille erinomaisia retki
kohteita. Tukee luonnonsuojelu
hankkeita. Jokainen vieras on
haastateltu matkan jälkeen ja
heillä on asiakastyytyväisyys yli
97 prosenttia.

https://www.wikinger-reisen.de

Wikinger Reisen on
keskikokoinen perheyritys, joka
perustettiin 1969, Yritys osallistuu
nuorten kouluttamiseen
matkailualan toimijoiksi.
Erikoistuu vaellus ja pyöräily
Oppisopimus kiintiö on
matkoihin. Kaikki
kymmenen prosenttia, yli puolet
Pohjoismaat valikoimassa.
uudesta sukupolvesta on palkattu
1-10%
1-10%
Ryhmä -sekä yksityis matkat. viime vuosina.
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DER Touristik

Suuri yritys
( 250+
Työntekijää)

Kyllä

1-10%

http://www.dertouristik.com/de/
Apollo on osa DER Touristik
konsernia. Nykyisten
arvioiden mukaan noin
kolmasosa maailman
elintarvikkeista tuhoutuu
vuosittain. Yksin Saksan
hotelleissa tuotetaan
vuosittain noin 200 000
tonnia elintarvike jätettä,
joista suurin osa olisi
vältettävissä.
DER Touristik osallistuu
teollisuuden aloitteeseen
Futouris kestävän
gastronomisen tarjouksen
edistämiseen.

DER Touristik -konserni on
Euroopan suurin
matkailutoimittaja.
Asiantuntijaverkosto, jolla on noin
10,100 työntekijää, toimii 14
maassa.toimii ja yhdistää lukuisia
matka palveluita saman katon
alle.
7,1 miljoonaa vierasta vuosittain.

11-30%

Erikoistuu Pohjoismaihin ja
merimelontaan työntekijät
itse matkustavat paljon
Pohjoismaissa ja vierailevat
hotelleissa säännöllisesti ja
tapaavat paikallisia
järjestäjiä.

Vuonna 1996 Lutz Müller perusti
Club Aktivin, joka erikoistuu muun
muassa. merimelonta-retkiin sekä
Skandinavian-matkoihin. Vuonna
2018 yhtiö muutti nimensä:
WIR.Reisen eG

WIR.Reisen eG

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää)

1-10%

Troll Tours Reisen GmbH

Pieni yritys
(10-49
Työntekijää)

11-30%

1-10%

https://www.trolltours.de/web/index.cfm
20 vuoden aikana Troll Tours’ista
on tullut yksi suurimmista erikois
liikenteen matkan järjestäjistä
Pohjoismaissa Troll Tours tarjoaa
tilaus lentojen ja reittiliikenteen
Aktiviteetti-, vaellus-, mökki-, lisäksi laajan valikoiman auto- ja
veneily-, kaupunki- ja
moottoripyörä retkiä, bussi- ja
elämyslomat. Kaikki muut
seikkailu retkiä, kaupunki
Pohjoismaat kohteina paitsi
matkoja, auton vuokrausta, vene
Tanska.
retkiä

31-70%

https://fjordkind-reisen.de
Kaikki Pohjoismaat paitsi
Tanska. Aktiviteetti, vesi,
talvi sekä maatila matkoja.
Valitessamme kumppani
organisaatiota varmistamme
myös, että ne ovat kestäviä
ja vastuullisia
ympäristönsuojelussa.

0%

https://www.islandtours.de/home.html,
Yksityiskohtaisia ja yksilöllisiä
neuvoja sekä räätälöityjä
tarjouksia. Reykjavikin
kumppanitoimisto auttaa
Tarjoaa retkiä kaiken ikäisille mielellään kysymyksissä ja
ongelmissa matkan aikana. Kaikki
ja kaiken tyyppisille
palvelut yhdestä lähteestä ja
matkailijoille. Opastetut
sama yhteyshenkilö kaikkiin
bussimatkat, vaellukset ym.
kysymyksiin ennen matkaa,
Ainoat kohteet myynnissä
ovat Islanti, Färö Saaret sekä matkan aikana ja sen jälkeen.
Grönlanti.

Fjordkind-Reisen

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää)

Kyllä

ITG Island Tours GmbH

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää)

0%

15 vuotta sitten perustettu
Pohjoismaihin erikoistuva yritys.
Tarjoamme mahdollisuuden
toimia yhdessä Wilderness
International säätiön kanssa sekä
edistää CO₂ korvausta.
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Fietz GmbH Polar-Erlebnisreisen

https://www.polar-erlebnisreisen.de

Pieni yritys
(10-49
Työntekijää)

Erikoistuu talvella Suomen,
Ruotsin ja Norjan
koiravaljakko ajeluihin,
moottorikelkka safareihin,
hiihto ja lumikenkä
elämyksiin. Kesä kohteet
vain Suomi ja Kanada.

31-70%

11-30%

Contrastravel

https://www.contrastravel.com

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää) 0%
31-70%
Kontiki Reisen, DER Touristik
Suisse AG, Switzerland

Keskikokoin
en yritys
(50-249
Työntekijää) 11-30%
1-10%
IGE-Erlebnisreisen und
Reiseservice GmbH
Pieni yritys
(10-49
Työntekijää)

Ei

Ei

Suomi ei myynnissä.
Kohteet: Islanti, Grönlanti
Färö-saaret sekä
Spitsbergen.
http://www.kontiki.ch

Suomi, Tanska, Norja ja
Ruotsi kohteina
Pohjoismaista. Aktiviteetti,
elämys ja ryhmä matkoja.
Vahva vastuullisessa
matkailussa.

Kolmekymmentä vuotta sitten
perustetun Kontiki Reisen yrityksen perustamisesta lähtien
ovat toimittaneet asiakkaille
vaikuttavia luonnon kokemuksia
ja aitoja kohtaamisia kohteiden
väestön kanssa.
Sitoutuu edistämään
matkakohteiden kestävää
kehitystä.

http://www.ige-erlebnisreisen.de

Runsaasti

Erikoisuutena nostalgiajunamatkat, höyryveturien
erikoismatkat, nostalgia-charterjunat

Kyllä

http://www.kulturen-leben.de
Erikoistuu eläkeläis, sinkku,
nais- sekä äiti ja lapsi
matkailuun, lisäksi
pyhiinvaellus sekä opiskelija
matkailuun.

Erikoistunut matkanjärjestäjä jolla
on maailmanlaajuiset kohteet

Rucksack Reisen GmbH

http://www.rucksack-reisen.de

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää)

Pohjoismaat ja Suomi
kohteina, Aktiivi lomat ja
ryhmä matkat.
Kesä: kanootti, pyörä,
vaellus.
Perhe matkailu
Talvi: hiihto, hiihto,
lumikenkä, husky.

Kyllä

Contrastravel on matkanjärjestäjä
matkoille Islannissa,
Grönlannissa, Spitsbergenissa ja
Färsaarilla. Erikoituu Islantiin.
Vuodesta 2005 lähtien tehnyt
pienryhmä retkiä tiiviissä
yhteistyössä islantilaisten
matkatoimistojen ja majoitus
palvelujen kanssa.

Erikoistuu junamatkailuun
sekä ryhmämatkoihin. Norja,
Ruotsi ja Tanska listattu

KulturenLeben GmbH

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää)

Koko Fietz GmbH -tiimi tuntee
lumen ja jään ja he elävät tätä
innostusta päivittäin työssään.
Muun muassa talviurheilun
valinnassa kiinnitetään tarkkaa
huomiota yksityiskohtiin.

Kyllä

Pieni erikoistunut
matkanjärjestäjä - aktiivi ja
elämysmatkailu. Suosittelevat
aktiivi-leirejä esim: Idre ja Stömne
(Ruotsi). Ei vähimmäismyyntiä,
kiinostuneet kaikista tarjouksista
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ARTE GmbH

http://www.arte-reisen.de

n/a

Erikoistuu: à la carte -matkat,
maailmanmatkat,
koulutusmatka,
tapahtumamatkat,
festivaalimatkat, golfmatkat,
kuherruskuukausi, safarit,
opintomatkat

Ei

Kyllä

Elch Adventure Tours GmbH

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää) Kyllä
Kyllä
BIKETEAM Radreisen travelteam
GmbH

n/a
Kyllä
Kyllä
WORLD INSIGHT Erlebnisreisen
GmbH

Keskikokoin
en yritys
(50-249
Työntekijää)

Kyllä

Kyllä

Klosterreisen

http://www.elchtours.de
Aktiivi ja luonnon elämys
matkat pienissä ryhmissä
Skandinaviassa ja myös
maailmanlaajuisesti. Kaikki
Pohjoismaat ja erikoistuu
husky, hiihto, revontuli,
kanootti ym aktiviteetteihin.

Elch Adventure Tours on
viimeisten 20 vuoden ajan
ensisijaisesti järjestänyt itseorganisoituja aktiivisia pienryhmä
matkoja Pohjoismaissa.

https://www.biketeam-radreisen.de

Erikoistuu pyöräilyyn, MTBpyöräilyyn, maastopyöräilyyn
ja e-pyöräilyyn Euroopassa
ja muualla maailmassa.

Matkat suunnitellaan ettei
käytettäisi muita kulukuvälineitä
kuin polkupyörää

http://www.world-insight.de

Erikoistuu kestävään
kehitykseen matkailussa.
Maailman laajuiset kohteet matkat suunnitellaan niin että
paikalliset ihmiset ovat osa
kokemusta.

Tiimi koostuu 70 matkailualan
ammattilaisesta Kölnissä ja yli
300 matkanjärjestäjää ympäri
maailmaa. Pyrkii tarjoamaan
parhaat mahdolliset hinnat sillä ei
ole käytössä muita
matkatoimistoja eikä
toimeksiantoja. Varaukset
tehdään suoraan. Pyrkii myös
suojelemaan ympäristöä ja
tukemaan sosiaalisia hankkeita
maailmanlaajuisesti

http://www.klosterreisen.de

n/a
Kyllä
Kyllä
Perlenfänger Naturtouren &
Artenschutz

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää)

Maailmanlaajuinen tarjonta
räätälöity ihmisille, jotka
arvostavat menestyksekkään
kulttuuriohjelman ja
matkustusmukavuuden
yhdistelmää. 30 vuoden kokemus.

Ei

Kyllä

FIT ja ryhmät. Husky matkat
Suomessa: ihmisen, eläinten
ja luonnon välinen vahva
yhteys

Erikoistunut retki-operaattori:
luostarimatkat, luostarilomat,
hengelliset retriitit ja vierailut
pyhiinvaelluspaikkoihin.

http://www.perlenfaenger.com

Kohteet: Ruotsi, Artinen alue,
Antarktis. Ei Suomi.

Erikoistuu luonto- ja villieläinten
katseluun, kaikilla matkoilla
mukana paikalliset biologit tai
villieläin asiantuntijat.
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G Adventures GmbH

http://www.gadventures.de

Suuri yritys
( 250+
Työntekijää)

Norja, Ruotsi ja Islanti
kohteina - ei Suomea tällä
hetkellä. Tarjoaa aitoja,
kestäviä matkakokemuksia,
vaihtoehtoja tavallisille
risteilyille ja bussi matkoille,

Ei

Kyllä

Take off Reisen - Erlebnisreisen

Pieni yritys
(10-49
Työntekijää) Ei
Kyllä
Sisu Aktivreisen moment-service
e.K

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää) Kyllä
Dr. Tillmann Travel
Geostudienreisen

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää)

n/a

Kyllä

G Adventures’ia pidetään
sosiaalisena edelläkävijänä
elämys matkailussa. Tarjolla yli
650 matkaa pienissä
kansainvälisissä ryhmissä maalla
ja vedessä. Yli 90 maassa kaikilla
seitsemällä mantereella.

http://www.takeoffreisen.de
Norja, Islanti, Grönlanti ja
Venäjä kohteina - mutta ei
Suomea. Elämys matkat,
yksityiset matkat.

Vahvuus: pätevä, määrätietoinen
henkilökunta, ryhmä- tai
muokattavat omatoimiset matkat.
Valikoima: 70 maata, varaukset
valittujen matkatoimistojen kautta.

http://www.sisu-aktivreisen.de
Pyöräretkiä, retkeily reittejä,
hiihtoa, lumikenkä retkiä,
husky-kierroksia,
moottorikelkka safareita ja
karhu-katselua. Suomi,
Irlanti, Skotlanti - ei muita
Pohjoismaita.
Erikoistuu aktiivimatkoihin.
http://www.geostudienreisen.de

Kyllä

Painopisteenä on erityisesti
ympäristön- ja geotieteellisen
sisällön elävä viestintä.
Yhdistämällä tieteen ja
matkailun, tarjoaa
asiakkaille“geo elämyksiä”

Tohtori Tillmann Travel Geostudienreisen näkee itsensä
matkailuoperaattorina tieteen ja
matkailun välillä. Tarjoaa
järjestettyjä maantieteellisiä
matkoja, retkiä, retkeilyreittejä ja
fossiili matkoja ryhmille ja
yksittäisille matkustajille

ReNatour - natürlich reisen

http://www.renatour.de

Pieni yritys
(1-9
Työntekijää)

Kyllä

Suomi, Ruotsi ja Norja
kohteina. Luontoretket,
vaellus lomat, luomu hotellit,
jooga

Kyllä

https://eichberger-reisen.de/home/
Yli 150 työntekijää ja yli 60
nykyaikaista kaukoliikenteen linjaautoa takaavat onnistuneen
matkan Päiväretkestä Euroopan
Erikoistuu wellness, musiikki, kierrokselle… 60 vuoden ajan ja
teatteri, puutarha, kaupunki
jo kolmannen sukupolven aikana
ja opintomatkoihin.
tarjoaa laajan valikoiman matkoja:
Pohjoismaat ei tällä hetkellä
bussimatkoja, lentomatkoja ja
kohteina.
veneretkiä

Kyllä

Eichberger Reisen

n/a

Ei

Hummel Reise Ideen

n/a

Kyllä

Perhe lomat, luontoretket, vaellus
lomat, luomu hotellit, jooga ja
paljon muuta! Kestävän matkailun
ekspertti

https://www.hummel-reiseideen.de/ueber-uns.html

Kyllä

Erikoistuu Pohjoismaihin
(paitsi Tanska). Pienryhmä
matkat, husky, laiva, auto,
juna ja kaupunki matkat.

Perustettu vuonna 2002
löytääkseen kauneimmat paikat
kiehtovassa pohjoisessa. Tuntee
myymänsä majoituksen omistajat
henkilökohtaisesti. Monipuoliset
aktiviteetit pienissä ryhmissä
rikastuttavat matkaa
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Intrepid Travel

Suuri yritys
(250
työntekijää
tai
enemmän)

https://www.intrepidtravel.de/

Kyllä

Kyllä

Traum Ferienwohnungen

n/a

Kyllä

Kyllä

Kaikki Pohjoismaat kohteina,
Erikoistunut seuraaviin:
pyöräily, ruoka, purjehdus,
vaellus ja elämys matkat

Intrepid Travel yhtiöstä on tullut B
Corp vuonna 2018, maailman
suurin matkanjärjestäjä.
Edelläkävijä kestävän kehityksen
periaatteiden sisällyttämisestä
siihen, että matkailija saa
elämänkokemuksia. Pieniä
ryhmäretkiä ympäri maailmaa,
Grönlannista Omaniin, jotka vie
lähelle villieläimiä ja
kulttuurikokemuksia paikallisten
oppaiden ja asiantuntijoiden
kanssa. Intrepid-säätiö tukee
myös 50 yhteisöä ja
suojeluprojektia ympäri maailmaa.

https://www.traum-ferienwohnungen.de
Vuonna 2001 perustettu yhtiö
tarjoaa mökkilomia ympäri
maailmaa
Tällä hetkellä vain 14 mökkiä Vuodesta 2016 alkaen Traumtarjolla Suomessa (647
Ferienwohnungen.de kuuluu
Ruotsissa, 263 Norjassa,
Saksan kärkisijoille matkailualan
3573 Tanskassa ja 2
yritysten kymmenen parhaan
Islannissa)
joukkoon.
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MUITA KESTÄVÄN MATKAILUN
TIEDONLÄHTEITÄ
Lähdeyyppi

Maa

Levikki

Pääaihe

Kuvaus

Forum Nachhaltig Wirtschaften

https://www.forum-csr.net

Forum Nachhaltig
Wirtschaften lehti
ilmestyy neljän
kertaa vuodessa
Anderswo

Julkaisee tietoutta uusista
kehitys trendeistä ja
menestystarinoista
Kaikki alat, sisältää myös
kestävyydestä ja
paljon matkailuun liittyviä
yritysvastuusta yrityksissä,
uutisia
politiikassa ja yhteiskunnassa
https://www.wirsindanderswo.de/home/

Saksankielinen
lehti matkailusta ja
kestävästä
kehityksestä
Schrot & Korn

Saksa

25 000

Saksa

Lehti:
180,000,
Online
sivusto
35,000/kk

Naturkost lehti ja
online portaali
Saksa
ReNatour
Pienen
matkanjärjestäjän
blogi
Saksa
Forum Anders Reisen

Matkailuyritysten
liitto, joka on
sitoutunut
kestävään
matkailuun
TourCert
TourCert on
kehittänyt
kansainvälisesti
tunnustetun
neuvonta- ja
sertifiointijärjestel
män, joka kattaa
matkailualan koko
arvoketjun
kestävän
kehityksen
kannalta ja on
kansainvälisesti
sovellettavissa.
NIT

Saksa

Saksa

uutiskirje
saavuttaa
11 500
lukijaa /
vk

n/a

130
jäsentä

n/a

Selkeä sitoutuminen
kestävyyteen ja matkailuun
https://schrotundkorn.de

Ainoa saksankielisessä
maailmassa oleva lehti, jossa
yhdistyvät Euroopan matkailu
ja kestävyys.

Kestävän kehityksen
yleislehti Saksassa, myös
englannin kielinen
Lehti luomu tuotteista,
uutiskirje
kosmetiikasta ym
https://www.renatour.de/blog/
Blogi jossa myös uutisia ja
Vinkkejä pieneltä saksalaiselta
vinkkejä Pohjoismaihin.
kestävän matkailun ekspertiltä
https://forumandersreisen.de/startseite/aktuelles/
Jäsenet pyrkivät turvaamaan
matkailua, jonka pitkällä
Sivuilta löytyy hyvää
aikavälillä tulisi olla
kestävän kehityksen
ekologisesti kestävä,
tietoutta sekä lista
taloudellisesti toteutettavissa
vastuullisista Saksalaisista
ja eettisesti ja sosiaalisesti
matkanjärjestäjistä
hyväksi paikallisyhteisöille.
https://www.tourcert.org/

TourCert-järjestelmä on
TourCert neuvoo ja seuraa
enemmän kuin sertifikaatti. matkailuyrityksiä ja -kohteita
Kyse ei ole pelkästään
kestävien ja
sinetin itsensä
menestyksekkäiden
myöntämisestä vaan koko
liiketoimintakäytäntöjen
prosessista ja yrityksen
toteuttamiseen.
jatkuvasta kehityksestä
Antaa TourCertin
kohti kestävää
hyväksyntätodistuksen
tulevaisuutta. Toimii myös
kestävyyteen ja yritysten
Saksan ulkopuolella.
vastuuseen matkailusta.
http://www.nit-kiel.de/startseite/
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NIT on
matkailualan
tutkimusinstituutti
GSTC

Saksa

n/a

Paljon tietoutta matkailun
kestävästä kehityjksesta:
http://www.nitkiel.de/arbeitsfelder/nachh
altigetourismusentwicklung/proje
kte-nachhaltig/ Ulf Sonntag
luennoi myös Suomessa.
https://www.gstcouncil.org

Hankkeissaan NIT seuraa
matkailuyrittäjiä matkalla kohti
kestävämpää matkailua,
kehittää hankkeita yhdessä
niiden kanssa.

Global
Sustainable
Tourism Council
(GSTC) perustaa
ja hallinnoi
maailmanlaajuisia
kestäviä
standardeja, joita
kutsutaan GSTCkriteereiksi
US
n/a
Global Sustainable Tourism Dashboard

GSTC ei suoraan sertifioi
tuotteita tai palveluita;
mutta se hyväksyy ne,
jotka tekevät.
https://tourismdashboard.org

Global
Sustainable
Tourism
Dashboard tarjoaa
laajemman
käsityksen siitä,
miten matkailu
toimiala edistää
keskeisiä
kestävän
kehityksen
tavoitteita.
UK
Journal of Sustainable Tourism

Lisää tietoisuutta tiedon
avoimuuden ja keskeisten
oivallusten avulla, jotka
voidaan tehdä pitkän aikavälin
seurannasta.
Näyttää johtajuutta ja osoittaa,
miten yliopistojen ja
keskeisten sidosryhmien
Edistää toimia ja muutoksia väliset kumppanuudet voivat
matkailualalla.
johtaa kestäviin tuloksiin
https://www.tandfonline.com/loi/rsus20

Journal of
Sustainable
Tourism on
johtava
matkailulehti, joka
edistää kriittistä
ymmärrystä
matkailun ja
kestävän
kehityksen
välisistä suhteista
Globaali
Professori Graham Miller

Graham Miller on
alan johtava
professori
Surrey’n
Yliopistosta.
Harold Goodwin

UK

n/a

n/a

GSTC’n kriteerit muodostavat
perustan GSTC’n roolille joka
on sertifiointiohjelmien
maailmanlaajuinen
akkreditointi. Kestäviä
toimintatapoja ja käytäntöjä hotellit / majoitus,
matkanjärjestäjät ja kohteet.

Julkaisee teoreettista,
käsitteellistä ja empiiristä
tutkimusta, jossa tarkastellaan
yhtä tai useampaa aihetta:
taloudellisia, sosiaalisia,
kulttuurisia, poliittisia,
organisatorisia tai ympäristö
Akateeminen julkaisu.
näkökohtia
https://www.surrey.ac.uk/people/graham-miller
Erityisalueet: tietopohjaiset
lähestymistavat kestävään
kehitykseen; kestävän
kehityksen indikaattorit;
Yksi tunnetuimmista
kestävä turismi; liiketoiminnan
matkailualan kestävän
etiikka; Yritysten sosiaalinen
kehityksen asiantuntijoista
vastuu
http://haroldgoodwin.info
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Harold Goodwin
on työskennellyt
neljällä
mantereella
paikallisten
yhteisöjen, niiden
hallitusten sekä
kestävän
matkailun kanssa. UK
n/a
WTTC Tourism for Tomorrow Awards

WTTC’n Tourism
for Tomorrow
palkinnot ovat
maailman huippu
palkinto
kestävässä
matkailussa.
ITP

Vastuullinen hotelli
ala
Greenview

Vastuullinen
matkailuala
CREST

UK globaali

n/a

UK

ITP: n
yritysjäse
niä on
yhteensä
yli 24 000
kiinteistöä
, yli 3,5m
huonetta
ja 1,5m
työntekijöi
tä yli 100
maassa.

US ja
Singapo
re

n/a

Harold tutkii matkailua,
paikallista talouskehitystä ja
köyhyyden vähentämistä,
luonnonsuojelua ja vastuullista
matkailua teollisuuden,
Yksi tunnetuimmista
paikallisyhteisöjen, hallitusten
matkailualan kestävän
ja paikallisten
kehityksen asiantuntijoista
luonnonsuojelijoiden kanssa.
https://www.wttc.org/tourism-for-tomorrow-awards/
Palkinnolla pyritään
tunnistamaan kestävän
matkailun parhaat käytännöt
maailmanlaajuisesti ja
noudattamaan
ympäristöystävällisten
toimintojen periaatteita. Tuki
kulttuurisen ja
Kestävän matkailun
luonnonperinnön
korkeimmat eettiset normit
suojelemiselle; suoria hyötyjä
- alan johtajat, hallitukset ja paikallisten ihmisten
kansainväliset mediat
sosiaaliselle ja taloudelliselle
kunnioittavat Tourism for
hyvinvoinnille matkakohteissa
Tomorrow Awardsia
ympäri maailmaa.
https://www.tourismpartnership.org/about-us/
Yli 25 vuoden kokemus, johtaa
hotelliteollisuuden vastuullista
liiketoimintaohjelmaa.
Kumppanuusvälittäjänä
toimiminen voittoa
Tarjoaa hotelleille alustan
tavoittelemattomien,
jakaa ideoita, rakentaa
hallitusten ja yritysten kesken
suhteita ja tehdä
on mahdollistanut ITP’n
yhteistyötä, jotta tämä ala
saavuttavan laajan kontakti
olisi yksi maailman
verkoston ja luottamuksen
vastuullisimmista
koko toimialalla ja sen
teollisuudenaloista
ulkopuolella.
https://greenview.sg/about-us/
Erikoistunut hotellialalle ja
työskentelee monien
hotellimarkkinoiden johtavien
ketjujen kanssa, kuten
Marriott, IHG, Wyndham,
Mandarin Oriental, Hyatt ja
Hilton. Hotelliyritysten lisäksi
Tarjoaa hotelli- ja ravintola- toimii tutkimuslaitosten,
alan organisaatioita
kohteiden ja risteilylinjojen
konsultointi- ja
kanssa kestävän kehityksen
neuvontapalveluja
edistämiseksi alan johtajana.
https://www.responsibletravel.org
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Rannikko, luonto +
risteilymatkailu,
Alkuperäiskansat
"Vihreät"
sertifiointiohjelmat,
Kestävä
kohdehallinta,
Matkailutrendit ja
kuluttajien kysyntä
Työkaluja
kestävien
matkailuprojektien
rahoittamiseen,
kustannushyötyanalyysit
US
Responsible Tourism Blog
Matkailualan
yrityksen,
Responsible
Travel –portaalin
blogi

UK

n/a

n/a

CREST auttaa hallituksia,
päättäjiä, matkailualan
yrityksiä, voittoa
Vastuullisen matkailun keskus
tavoittelemattomia
(CREST) on ainutlaatuinen
organisaatioita ja
menettelytapoihin
kansainvälisiä järjestöjä
suuntautunut
löytämään ratkaisuja
tutkimusorganisaatio, jonka
kriittisiin kysymyksiin, jotka tehtävänä on lisätä
kohtaavat matkailua,
vastuullisen matkailun
maailman suurinta
myönteisiä globaaleja
palvelualaa.
vaikutuksia.
https://www.responsibletravel.com/copy/about-our-blog

Vastuullisuus pääaiheena

Vuodesta 2001 “Matchpalvelu”, joka tarjoaa yhteyden
suoraan maailman 400
parhaaseen erikoistuneeseen
matkanjärjestäjään.
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