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ITAALIA ELANIKKONNA KÜSITLUS
2011.a. novembris küsitleti EASi tellimusel 1445 18-74-aastast Itaalia elanikku. Online-uuringu viis läbi
Itaalia uuringufirma Focus Marketing s.r.l. Vastajad värvati firma online-paneeli registreerunute hulgast,
seega esindavad nad aktiivseid internetikasutajaid (eelkõige nooremaid vanusegruppe), mitte kogu
elanikkonda. Samas vastab vastanute struktuur Itaalia elanikkonna struktuurile elukoharegiooni lõikes.
Vastajate valiku eeltingimus oli, et nad teevad vähemalt kord kahe aasta jooksul mitmepäevase
puhkusereisi välismaale. Selline metoodika valiti sellepärast, et puhkusereise välismaale teeb vaid umbes
20-25% Itaalia elanikkonnast ning seega oleks piisava hulga sellesse sihtgruppi kuuluvate vastajate
selekteerimine kogu elanikkonda esindava uuringu raames olnud keeruline. Järgnevas tabelis on esitatud
vastanute struktuur ja selle erinevus võrreldes kogu 18-74a. elanikkonnaga.
18-34 35-54 55+ Kirde- Loode- Kesk- LõunaSaared
a.
a.
a.
Itaalia Itaalia Itaalia Itaalia
581
649
635 161
250
449
263
315
168
40% 45% 44% 11%
17%
31%
18%
22%
12%
49% 27% 42% 31%
19%
27%
20%
23%
11%

Naised Mehed
vastanute arv (N=1445)
vastanute struktuur
Itaalia 18-74 a. elanikkond
Regionaalne jaotus:
Loode-Itaalia
• Piemonte
• Valle d'Aosta
• Lombardia
• Liguria

864
60%
51%

Kirde-Itaalia
• Trentino-Alto Adige/
Südtirol
• Veneto
• Friuli-Venezia Giulia
• Emilia-Romagna

Kesk-Itaalia
• Toscana
• Umbria
• Marche
• Lazio

Lõuna-Itaalia
• Abruzzo
• Molise
• Campania
• Puglia
• Basilicata
• Calabria

Saared
• Sicilia
• Sardegna

KUI TIHTI KÄITE TAVALISELT MITMEPÄEVASEL PUHKUSEREISIL VÄLISMAAL?
Järgnevatel joonistel on esitatud vastanute jaotus selle järgi, mitu puhkusereisi välismaale nad aastas
keskmiselt teevad. Ligi pool vastanutest teeb aastas tavaliselt mitu välisreisi, 36% teeb tavaliselt ühe
välisreisi ja vaid 17% reisib tavaliselt kord kahe aasta jooksul.

Kui tihti käite tavaliselt mitmepäevasel puhkusereisil välismaal? (N=1445)
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Nagu näha, on aktiivsed internetikasutajad ka ühtlasi aktiivsed välismaale reisijad. Seda kinnitab ka
see, et antud valimi hulgas ei ilmnenud vanusegruppide ja elukoharegiooni lõikes reisimisaktiivsuse osas
selliseid erinevusi nagu elanikkonna hulgas tervikuna. Teatavasti on kogu elanikkonna seas põhjapoolsete
regioonide (Kirde- ja Loode-Itaalia) elanike reisimisaktiivsus keskmisest tunduvalt kõrgem ja lõunapoolsete
regioonide (Lõuna-Itaalia ja Saared) reisimisaktiivsus keskmisest tunduvalt madalam. Samuti on vanemate
vanusegruppide seas välismaale reisijaid keskmisest vähem. Samas ilmnevad küsitluses selgelt
samasugused erinevused haridustaseme ja sissetuleku lõikes, mis ilmnevad ka kogu elanikkonna hulgas:
mida kõrgem haridus ja sissetulek, seda rohkem tehakse puhkusereise välismaale.

Kui tihti käite tavaliselt mitmepäevasel puhkusereisil välismaal? (N=1445)
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VASTANUTE JAOTUS EESTISSE REISIMISE KOGEMUSE JA HUVI JÄRGI
Kuna suure osa valimist moodustavad aktiivsed välismaale reisijad (ligi pool vastanutest teeb aastas
mitu puhkusereisi välismaale), siis on ka huvi Eestisse reisimise vastu ja teadlikkus Eestist selle
sihtgrupi hulgas kõrge. 13% vastanutest pole Eestis käinud ega ole ka Eesti külastamisest huvitatud, 75%
pole Eestis käinud, kuid on huvitatud Eestisse reisimisest, 11% on Eestis käinud ja on huvitatud uuest
külastusest ning 1% on Eestis käinud, kuid ei ole huvitatud uuest külastusest. Mitu korda aastas
välismaale puhkusereisile sõitvate inimeste seas on keskmisest tunduvalt rohkem neid, kes on
Eestis käinud ja sooviksid uuesti tulla. Kord aastas või harvem välismaale puhkusereisile sõitvate
inimeste seas on keskmisest rohkem neid, kes pole Eestis käinud ega ole ka Eesti külastamisest huvitatud.
Keskmisest mõnevõrra rohkem on neid, kes on Eestis käinud ja sooviksid uuesti tulla, ka kõige kõrgema
sissetulekuga inimeste grupis, samuti lõunapoolsemates piirkondades.
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Vastanute jaotus Eestisse reisimise kogemuse ja huvi järgi (N=1445)
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Vastanute jaotus Eestisse reisimise kogemuse ja huvi järgi (N=1445)
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KAS EELISTAKSITE PUHKUSEREISIL EESTISSE KÜLASTADA AINULT EESTIT VÕI
KOMBINEERIDA EESTIT TEISTE ÜMBERKAUDSETE RIIKIDEGA?
Neilt, kes on huvitatud Eestisse puhkusereisile tulekust, küsiti, kas nad sooviks puhkusereisil käia ainult
Eestis või ka teistes ümberkaudsetes riikides. Valdav osa – 75% – eelistaks käia reisi jooksul mitmes sama
regiooni riigis. Eestis käinute seas on mittekäinutega võrreldes mõnevõrra rohkem neid, kes sooviks
külastada Eestit eraldi – seda eelistaks 21% Eestis käinutest ja 16% mittekäinutest. Samas on mittekäinute
seas mõnevõrra rohkem neid, kellel selles küsimuses eelistus puudus.

Kas eelistaksite puhkusereisil Eestisse külastada ainult Eestit või
kombineerida Eestit teiste ümberkaudsete riikidega?
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90%
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külastusest (N=164)

kõik Eestisse puhkusereisile
tulekust huvitatud vastanud
(N=1254)

MIKS OLETE HUVITATUD EESTISSE PUHKUSEREISILE TULEKUST?
Neilt, kes on huvitatud Eestisse puhkusereisile tulekust, küsiti, miks nad on sellest huvitatud. Kuna paljud
vastanud nimetasid mitmeid erinevaid märksõnu või teemasid, siis on sellisel puhul ühe vastaja poolt
nimetatu kodeeritud mitme erineva märksõna alla.

Vastanud, kes on Eestis käinud ja on huvitatud uuest külastusest
Eestis käinud vastanud nimetasid põhjusena eelkõige eelmisel reisil kogetud häid muljeid üldiselt või muljeid
konkreetsetest kohtadest. 21% mainis põhjusena, et Eesti on ilus, 13% nimetas loodust/ maastikku, 12%
kultuuri või ajalugu või nendega seotud objekte. Näiteid vastustest:
• See on autentne, ilus, rahulik maa.
• See on hämmastav riik, rikas traditsioonide poolest, vapustavad maastikud ja linnad, ilusad naised.
• See on riik, mis on rikas looduse ja kultuuri poolest.
• See on külalislahke maa, kus loodus näitab oma rikkumatut ilu.
• Seal on palju rohelust ja kultuuri.
• Loodus, ilusad kohad, mida külastada, sõbralikud inimesed.
• Sest seal on ilus maastik ja ma olen üldiselt vaimustatud Ida-Euroopa riikidest.
• Sealsete metsade, lugematute järvede ja jõgede, kultuuri ja ilusate linnade pärast.
• Kultuuri, toidu, maastiku pärast.
• Looduse ja sõbralike inimeste pärast.
• See on riik, mis on rikas ajaloo ja kunsti poolest.
• Kultuuri, ajaloo, kunsti pärast.
• Sest see on ajalooline koht.
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8% nimetas põhjusena soovi külastada Eestis neid kohti, kus nad pole veel käinud ning Eestit
põhjalikumalt tundma õppida. Näiteid vastustest:
• Eelmisel korral olin väga lühidalt Tallinnas, kuid tahaksin nautida seal riigis pakutavat rohkem,
tutvuda põhjalikumalt eesti toidu ja kultuuriga.
• Et külastada Tallinna, Helsingit, Tartut ja Peipsi järve piirkonda.
• Sest olin seal ainult 3 päeva ja seal oleks veel palju vaadata.
• Käisin Tallinnas, kuid tahaksin minna vaatama väiksemaid linnu.
• Et külastada uusi kohti. Mulle meeldivad sealsed traditsioonid ja kultuur.
• Mul on head mälestused Tallinnast ja tahaksin ka tundma õppida maakohti ja loodust.
• Nägin Eestit talvel, nüüd sooviks seda näha ka suvel.
• Riigi tundmaõppimine võtab rohkem aega.

Miks olete huvitatud Eestisse puhkusereisile tulekust? (% vastanutest, kes on Eestis
käinud ja sooviks uuesti tulla, N=164)
ilus

21%

ei oska konkreetset põhjust öelda

20%

loodus/ maastik

13%

kultuur/ ajalugu

12%

et külastada Eestis neid kohti, kus pole veel käinud

8%

et näha Tallinna

7%

head muljed eelmisest reisist

6%

huvipakkuv/ atraktiivne

4%

erinev Lääne-Euroopast/Itaaliast

3%

(toredad) inimesed/ inimesi tundma õppida

2%

ilusad naised

2%

sõbralik, külalislahke

2%

lihtsus

2%

traditsioonid

2%

vähetuntud/ vähekülastatud/ ebatüüpiline sihtkoht

2%
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7% nimetas põhjusena häid muljeid Tallinnast. Näiteid vastustest:
• Ma leian, et Tallinn on väga ilus ja maaliline.
• Tahaksin uuesti Tallinna külastada.
• Tallinn on ilus ja kaasaegne linn.
• Olen Tallinnas käinud mitu korda, seal tundub väga rahulik ja võid turvaliselt jalutada. Kesklinn on
ajalooline ja väga omapärane.
6% nimetas häid muljeid eelmisest reisist. Näiteid vastustest:
• Meeldib see maa, meeldib see maastik, mul on oma esimesest reisist Eestisse head mälestused.
• Tundsin ennast Eestis koduselt.
• See on nagu reis ajas tagasi.
• See on ilus maa, mulle meeldis see väga ja tahaksin näha, kui palju on kümne aastaga muutunud.
3% mainis, et Eesti teeb huvipakkuvaks erinevus Lääne-Euroopast või Itaaliast. Näiteid vastustest:
• Sest seal on väga erinev elustiil.
• Sest ma tahaksin külastada riiki, kus kultuur, toit, traditsioonid ja maastik erinevad Itaaliast.
• See on väga erinev Itaaliast, on väga, väga omapärane. Lisaks mulle meeldib lumi.
• See on Itaaliast täiesti erinev.
20% Eestis käinutest ei nimetanud konkreetset põhjust, miks nad sooviksid uuesti tulla.
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Vastanud, kes pole Eestis käinud, kuid on selle külastamisest huvitatud
Miks olete huvitatud Eestisse puhkusereisile tulekust? % vastanutest, kes pole Eestis käinud, kuid on
huvitatud Eesti külastusest, N=1090.
uudishimu
13,3%
sest pole Eestis käinud; uued, pole käinud, seetõttu tundub huvitav
12,8%
senikülastamata/
vähetuntud/ vähekülastatud/ ebatüüpiline sihtkoht
4,1%
vähekülastatud sihtkohad
uus/
noor
riik
4,0%
tekitavad huvi (37%)
erinev Lääne-Euroopast/ Itaaliast
2,9%
kultuur/ ajalugu
12,6%
loodus/ maastik
6,2%
huvitab konkreetsem teema/
traditsioonid
2,3%
koht (24%)
et näha Tallinna
2,4%
et näha muid konkreetseid kohti
0,4%
meeldib
reisida
ja
näha
uusi
kohti
13,9%
meeldib reisida ja näha uusi
kohti igal pool (16%)
tahan näha kogu maailma, kõik riigid väärivad külastamist
2,4%
mulle meeldib/ pakub huvi Ida-Euroopa
3,9%
mulle meeldivad/ pakuvad huvi Põhjamaad
2,8%
huvitatud Balti riikidest
1,8%
huvitab see regioon (12%)
meeldib külm kliima
1,3%
pole selles regioonis käinud, aga tahaks
1,2%
huvitab Põhja- ja Ida-Euroopa, Eesti on segu mõlemast
0,7%
endine N.Liit (ei tunne, tahaks tundma õppida)
0,6%
mulle on Eestist head räägitud
2,5%
keegi on Eestit soovitanud
sõber on käinud ja soovitas
1,9%
(6%)
nägin pilte/ lugesin/ kuulsin, et on huvitav
1,4%
ilusad naised
2,3%
inimesed (4%)
(toredad) inimesed/ tahaks inimesi tundma õppida
1,6%
ilus
7,4%
Eesti tundub huvipakkuv/ atraktiivne
6,1%
muud märksõnad (28%)
ei oska konkreetset põhjust öelda
5,2%
muud erinevad märksõnad
9,4%
KOKKU
127%
POLE EESTIS KÄINUD, UUED, SENIKÜLASTAMATA/ VÄHEKÜLASTATUD KOHAD TEKITAVAD HUVI
(37%)
13% nimetas põhjusena uudishimu või huvi. Näiteid vastustest:
Uudishimu uute, senikülastamata riikide vastu üldiselt:
• Mul on huvi tundma õppida erinevaid kohti.
• Olen uudishimulik kõigi riikide suhtes, mida pole veel näinud.
• Olen palju reisinud, kuid pole Eestis käinud. Riik, mis on mulle tundmatu, tekitab uudishimu.
• Olen uudishimulik erinevate kultuuride suhtes.
Uudishimu regiooni vastu laiemalt:
• Ma pole kunagi käinud Ida-Euroopas, aga tahaksin minna.
• Ma pole kunagi nii kaugel põhjas ja idas käinud.
Uudishimu Eesti suhtes:
• Mind võlub Balti mere äärne maastik ja arhitektuur, mind huvitab võimalus külastada uut riiki.
• Lugesin ajaleheartiklit, kus olid ka mõned fotod, ja see tekitas huvi. See tundub imeline riik.
• Olen uudishimulik, sest mulle on räägitud, et see on ilus maa.
• Tahaksin Eestit näha, sest minus tekitab uudishimu koht, mis on väga erinev minu kodumaast.
13% ütles, et Eesti pakub neile huvi seetõttu, et nad pole seal käinud. Näiteid vastustest:
• See on üks neist riikidest, kus ma pole veel käinud.
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Sest ma pole seal käinud ja olen kuulnud sellest head. Mulle meeldib alati külastada uusi kohti, näha
teisi kombeid ja kultuure ja süüa kohalikke toite.
See on vähetuntud maa ja ma tahaksin seda tundma õppida.
Sest see on riik ja kultuur, mida ma ei tunne.
Sest ma ei tunne seda, ja kõik, mida ma ei tunne, pakub mulle huvi – uus kultuur, kunst, uued
inimesed ja traditsioonid.
Sest ma pole seal käinud ja tahaksin näha, mida see pakub, selle ilu ja inimesi.
Sest see on riik, kus ma pole käinud ja see on piisav, et tekitada minus huvi.
Et näha riiki, millest tean vähe.
Sest see on riik, kus ma pole käinud ja mis teeb Euroopas palju uuendusi.
See on riik, mida ma ei tunne, nagu praktiliselt ka kogu ülejäänud Ida-Euroopat.

4% ütles, et Eesti teeb atraktiivseks see, et ta on vähetuntud/ vähekülastatud/ ebatüüpiline sihtkoht.
Näiteid vastustest:
• Sest see ei ole puhkusesihtkohana tuntud ja ma arvan, et see on kõigist Ida-Euroopa riikidest üks
jõukamaid.
• Et näha uusi kohti, mis ei ole veel massiturismi sihtkohad.
• See on ebatavaline koht puhkuseks.
• See on ebatavaline sihtkoht, mis on viimastel aastatel esile kerkinud, ja tihti need uued sihtkohad on
rikkad avastamist vääriva kultuuri, traditsioonide ja ilu poolest.
• Sest nagu kõigis riikides, millest vähe räägitakse, on ka seal kindlasti palju vaadata.
• Et teha puhkus natuke (tavapärasest) erinevaks. Ma ei tunne absoluutselt Ida-Euroopa riike ja ma
arvan, et seal on palju imelist avastada.
• Riik, mis on ikka veel „eksootiline“, kuigi Euroopa.
• Viimasel ajal olen külastanud kohti, mis ei ole tüüpilised massiturismi sihtkohad ning olen neist
vaimustuses. Seega pakub ka Tallinn huvi.
• Mulle meeldivad uued kohad, mille väärtust massiturism ei ole veel kahandanud.
• See on vähetuntud riik, mis on väga omapärane, ikka veel säilitanud paljud traditsioonid. Ma usun
ka, et see ei ole külastamiseks veel liiga kallis.
3% nimetas huvi tekitavana Eesti erinevust Lääne-Euroopast või Itaaliast. Näiteid vastustest:
• Seal on väga erinev kultuur, arhitektuur ja ajalugu klassikaliste Euroopa riikidega võrreldes.
• Sest see on riik, mis ei ole meie kultuuriruumis veel piisavalt hinnatud, kuid sellest hoolimata võib
seal olla meeldivaid üllatusi.
• Sest seal on Itaaliast erinev kultuur ja ma tahaksin külastada midagi tavapärasest erinevat. Just täna
planeerisin sinna reisi selleks talveks!
• Sest ma pole seal käinud, tahaksin tundma õppida sealset ajalugu, maastikku, inimesi, toidukultuuri
… see võib olla ilus ja huvitav, erinev Itaaliast.
• Ma arvan, et see on riik, kus on Itaaliast täiesti erinev kultuur ja traditsioonid.
• See on kauge riik meist täiesti erineva kultuuri ja maastikega.
• Sest see on üks neist uutest riikidest, mis erineb meie kultuurist ja millega ma tahaks kokku puutuda.
• Sest ma tahaksin näha selle koha kultuuri, mis tundub meile nii kauge.
• Tahaksin näha seda Euroopa riiki, mis on ikka veel suhteliselt erinev ja kaugel Lääne-Euroopast,
enne kui see muutub teiste sarnaseks. Ja Eesti naised on väga ilusad.
• Sest see on arenev riik, mis pakub meile tundmatut ja meist erinevat kultuuri.
KONKREETSEMAD TEEMAD VÕI KOHAD, MIS EESTIS HUVI PAKUVAD (24%).
13% nimetas põhjusena huvi kultuuri või ajaloo vastu, 6% aga nimetas loodust või maastikku. Paljud
nimetasid seejuures huvi nii looduslike kui ka kultuurilise vaatamisväärsuste vastu. Näiteid vastustest:
• Sest see tundub mulle huvitav ajaloo seisukohast, samuti maastiku poolest.
• Ilusad linnad, ajalugu ja külm kliima.
• Erinev kultuur, arhitektuuripärand, kliima.
• Mulle meeldivad väga Balti riigid, sest nad on rikkad ajaloo ja arhitektuuri poolest. Eriti pakub mulle
huvi sealne koorifestival, mis väärib sinna sõitmist.
• Et näha uusi kohti, looduslikke ja kultuurilisi vaatamisväärsusi.
• Et näha muuseume ja kunstiteoseid.
• Sest see on väike riik, kuid seal on põnev ajalugu.
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See on riik, mille ajalugu ja traditsioone ma tahaksin tunda, nagu ka nende kombeid ja toidukultuuri.
Tahaksin külastada peamisi ajaloolisi vaatamisväärsusi ja tundma õppida nende kunsti- ja
kultuuripärandit.
Sest mulle meeldib idapoolsete riikide kultuur ja kunst.
Sest see on ilus Euroopa riik, kus on Ida-Euroopa riikidele tüüpiline ajaloopärand.
Ma arvan, et see on ajaloo ja kultuuri poolest huvitav riik.
Sest Eestil on väga pikk ajalugu. Balti riigid, Saksa ordurüütlid ja Hansa liit.
Eesti on ilus ja rikas ajalooliste vaatamisväärsuste poolest.
Sest see on kultuuri poolest huvitav riik ja ma tahaksin tundma õppida meist väga erinevat kultuuri.
Et avastada riiki, mis on rikas ajaloo ja arhitektuuriliselt oluliste ehitiste poolest; see on ka
tehnoloogiliselt arenenud ning inimesed on väga sõbralikud ja kenad.
Balti piirkond, mis on rikas ajaloo ja kultuuri poolest, tähtsate ajaloosündmuste toimumispaik, ilusa
maastiku ja vaatamist vääriva arhitektuuriga.
Sest ma arvan, et see on "noor" riik tugeva turismipotentsiaaliga, kus on palju looduslikke ja
ajaloolisi kohti, mida külastada.
Olen huvitatud kaitsealade külastamisest.
Maastikud on veel rikkumata.
Ma arvan, et see on ilusa loodusega ja mitte liiga kallis sihtkoht.
Et imetleda maastiku ilu ja mõista erinevat kultuuri.

3% nimetas kohti, mida nad teavad või sooviksid külastada, eelkõige Tallinna. Näiteid vastustest:
• Pealinn on väga ilus, kuulub UNESCO maailmapärandisse, samuti on seal ilus loodus.
• Olen kuulnud Balti riikidest head, mul on mitmeid eestlastest sõpru, kellega tahaksin uuesti kohtuda,
ja mulle meeldib Tallinna arhitektuur.
• Olen kuulnud, et see on ilus maa, Venemaa ja Soome mõjudega. Tallinn on vana linn, kus on
kultuuri ja samal ajal innovaatilist tehnoloogiat.
• Tallinn on koht, mida peab nägema.
• See on uus vabariik, millel on suur soov silma paista. Tallinn on pealinn ja seal peatuvad paljud
kruiisilaevad. Ma usun ka, et seal on veel puutumatu loodus.
Lisaks Tallinnale nimetasid vastajad muid kohti, mida nad sooviksid külastada või millest nad on kuulnud:
• Sest sooviksin külastada neid kohti: Pärnu – peamine ravikuurort; Tartu – Eesti teine linn ja riigi
peamine ülikoolikeskus; Saaremaa – suurim saar; Ruhnu – kõige kaugemal ja kõige väiksema
asustusega saar.
• Sest mulle räägiti, et see on ilus maa ja eriti soovitati mul külastada Lahemaa rahvusparki.
• Erinev kultuur, keskaegne atmosfäär, saared.
• Et näha loodust, Tallinna ja ajaloolist Tartu ülikooli.
MEELDIB REISIDA JA NÄHA UUSI KOHTI IGAL POOL MAAILMAS / EUROOPAS (16%).
14% nimetas, et neile meeldib reisida ja näha uusi kohti. Näiteid vastustest:
• Sest see on riik, kus ma pole käinud ja ma olen huvitatud uute kohtade tundmaõppimisest.
• Mulle meeldib reisida ja tundma õppida uusi kohti ja traditsioone.
• Sest ma pole seal käinud ja alati on huvitav tundma õppida uusi riike ja nende elustiili.
• Ma armastan reisida, iga uus koht on mulle atraktiivne!
• Ma armastan reisida ja eelistan külastada kohti, mis on Itaaliast väga erinevad. Ida-Euroopa riikides
on omapärane atmosfäär.
• Mulle meeldib tundma õppida uusi maid ja rahvaid, mida ma ei tunne.
2% ütles, et neile pakuvad huvi kõik Euroopa või kogu maailma riigid, seetõttu ka Eesti. Näiteid
vastustest:
• Tahaksin näha kogu maailma.
• Minu eesmärk on külastada kõiki Euroopa riike. Olen ka näinud Eestist pilte ja need tekitasid huvi.
• Uus riik, huvitav ja meist erinev kultuur. Ja mulle meeldib kogu Euroopa.
• See on riik, kus ma pole kunagi käinud ja ma arvan, et kõik riigid väärivad külastamist vähemalt kord
elus.
• Mul on kirg geograafia vastu ja ma tahaksin külastada kõiki riike, mida saan, kaasa arvatud Balti
riike.
• Selleks, et kõik Euroopa riigid ära näha.
• Kogu maailm on ilus.
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HUVITAB SEE REGIOON (PÕHJA- JA/ VÕI IDA-EUROOPA) (12%)
7% nimetas huvi Põhja- ja/ või Ida-Euroopa vastu üldiselt, sh. 4% ütles, et neile meeldib/ pakub huvi
konkreetselt Ida-Euroopa ja 3% nimetas huvi Põhjamaade vastu. Mõned vastanud nimetasid huvi kogu
piirkonna vastu ja mõned märkisid, et Eesti pakub huvi seetõttu, et on segu Põhjamaadest ja Ida-Euroopast.
Näiteid vastustest:
• Mind huvitavad Ida-Euroopa riigid üldiselt, seal on palju ajalugu ja nad on võluvad. Lisaks meeldib
mulle külm kliima.
• Sest ma ei tunne Ida-Euroopa riike ja mind huvitab, kuidas nad elavad, ning nende kultuur.
• Ida-Euroopa riigid on mind alati huvitanud. Kunagi kuulusid nad sihtkohtade hulka, kuhu oli raske
reisida. See ja nende erinevus vanast Euroopast on minu huvi suurendanud.
• Sest mulle meeldiks külastada ja avastada Ida-Euroopat. Siiamaani olen käinud Poolas ja Tšehhis.
• Mind huvitavad kõik Ida-Euroopa riigid.
• Sest see tundub eriline riik Põhjamaadele iseloomuliku iluga.
• Tundub innovaatiline ja maagiline põhjamaa.
• Sest see on Põhjamaa ja seal on meri.
• Mulle meeldivad väga Põhjamaad.
• Reisimine meeldib mulle väga. Eesti on riik, mida mul pole olnud seni võimalik külastada. Mulle
pakuvad suurt huvi Põhja- ja Ida-Euroopa riigid: Eesti, Läti, Leedu, Skandinaavia.
• Sest külastasin hiljuti Ida-Euroopa riike ja ma arvan, et Balti piirkond on ilus ristumiskoht Ida- ja
Põhja-Euroopa vahel.
• Riik, mis on segu euroopa ja vene kultuurist.
• Sest see on riik, mis on kombinatsioon Ida- ja Põhja-Euroopast: Itaaliast erinev ajalugu, kultuur ja
arhitektuur.
2% nimetas huvi Balti riikide vastu. Näiteid vastustest:
• Olen käinud Lätis ja tahaksin nüüd teha ringreisi mööda Eestit, Lätit ja Leedut.
• Sest käisin Leedus ja mulle meeldis. Kujutan ette, et Eesti on sellega sarnane.
• Balti riikides on viimasel ajal toimunud märkimisväärne kasv.
• Sest tahaksin külastada kõiki Balti riike – neil on omapärane võlu, segu vanast ja kaasaegsest.
1% ütles, et neile meeldib külm kliima. Näiteid vastustest:
• See on üks neid kohti, kus saab jõulude ajal nautida tõelist talve.
• see on maagiline - armastan loodust ja lund.
• Mulle meeldib lumi, külm ja kõik, mis on seotud põhjamaise kliimaga.
0,6% ütles, et neile pakub huvi Eesti kui endine liiduvabariik. Näiteid vastustest:
• Ma pole kunagi käinud endise NSV Liidu riikides, kuid mul on tunne, et mulle võiks seal meeldida.
• Ma ei tunne endise NSVL riikide kultuuri ja tahaks seda tundma õppida.
• Et näha, mis on saanud peale NSV Liidu lagunemist.
KEEGI ON EESTIT SOOVITANUD (6%)
2% mainis, et neile on Eestist head räägitud, lisaks mainis 2% konkreetsemalt sõprade soovitusi.
• Sest mõned sõbrad on seal käinud ja neile meeldis seal väga. Nad tekitasid minus soovi ka ise sinna
minna.
• Sest ma pole seal kunagi käinud, kuid sõpradele ja kolleegidele on seal meeldinud.
• Ma arvan, et Eestis on säilinud paljud traditsioonid. Tean ka inimesi, kes on Eestis käinud ja neile
meeldis väga.
• Ma arvan, et see on huvitav riik, mida tundma õppida. Mulle on räägitud muljeid puhkusest Eestis ja
olen kindel, et varem või hiljem külastan seda.
• Sõber käis just Tallinnas ja rääkis sellest tagasi tulles vaimustunult.
• Mulle on räägitud Eestist kui ilusast ja huvitavast maast.
1% nimetas, et neil on tekkinud Eesti vastu huvi, kuna nad on näinud Eestist pilte või filme või lugenud
artikleid. Näiteid vastustest:
• Olen kuulnud ja näinud Eesti kohta nii palju positiivset, seal on põnevad paigad, mida näha.
• Sest ma olen näinud mitut väga ilusat dokumentaalfilmi.
• Lugesin, et seal on huvitavaid kohti, mida vaadata, eriti Tallinnas.
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Mul oli ülikoolis üks Eestist pärit sõber ja tema rääkis tihti, milline Eesti maastik välja näeb ning
näitas pilte Eestist. Olen väga huvitatud.
Nägin Eesti kohta dokumentaalfilmi ja see tundus vaikne ja rahulik koht, mis on rikas looduskaunite
kohtade poolest.
Tean sellest riigist vähe ja ainult dokumentaalfilmide kaudu. See on vähekülastatud koht,
tavapärasest erinev puhkusesihtkoht.
Mulle meeldivad väga Põhjamaad ja ma olen näinud Tallinnast ilusaid pilte.
Olen tööga seoses kohtunud eestlastega ja nad on mulle näidanud fotosid ja videot Eesti kohta.
Lisaks on seal palju ilusaid blondiine.
Sest ma olen saanud Eestist ilusaid postkaarte.
Nägin ühte reisifilmi, mis näitas Eesti ilu. Lisaks käis üks sõber eelmisel suvel Eestis ja nähes tema
fotosid ja videoid tekkis mul ka soov sinna minna.
Sest mulle meeldib seda tüüpi maastik, mida olen näinud telerist mõnes dokumentaalfilmis.

INIMESED (4%)
2,3% nimetas ilusaid naisi, 1,6% nimetas toredaid inimesi või soovi inimesi tundma õppida ja nende elu
näha. Näiteid vastustest:
• Sest mulle meeldib kohtuda uute inimestega ja see on piirkond Euroopas, mis on mulle alati
huvipakkuv tundunud.
• Et tundma õppida meist erinevat rahvast.
• Tahan näha, kuidas inimesed elavad.
• Külalislahke maa, kus on ilus loodus ja ajalugu, mida tundma õppida.
• Eestlased, keda ma olen kohanud, on olnud väga lõbusad. Eesti on rahulik maa, mis on täis Saksa
ordu aegseid kindlusi.
• Ajalugu, loodus, inimesed.
• See on põnev riik, kus on ilusad naised.
• Ilusad naised, ilusad kohad ja omapärane kultuur.
MUUD MÄRKSÕNAD
7% nimetas põhjusena, et Eesti on ilus. Näiteid vastustest:
• Arvan, et see on väga ilus koht.
• Ma arvan, et see väärib külastamist, sest see pakub ilusaid vaateid, erinevaid marsruute, see on
võib-olla vähekülastatud riik, kuid väärib avastamist.
• Ma arvan, et see on riik, kus on ilusaid ja rikkumata kohti.
6% nimetas lihtsalt, et Eesti tundub huvipakkuv/ atraktiivne (enamasti ilma lähemalt täpsustamata).
Muude märksõnadena, mida mainis alla 1% vastanutest, nimetati muuhulgas järgmisi märksõnu / teemasid:
• sõbrad või tuttavad Eestis,
• Eesti kui arenenud tehnoloogiaga või innovaatiline riik,
• Läänemeri,
• müstiline, salapärane, muinasjutuline,
• omapärane,
• keskaegne.

MIKS TE EI OLE HUVITATUD EESTISSE PUHKUSEREISILE TULEKUST?
Neilt, kes ei ole huvitatud Eestisse puhkusereisile tulekust, küsiti, miks nad ei ole sellest huvitatud.
37% vastanutest nimetas põhjusena, et neid ei huvita Eesti (või see regioon üldisemalt). Näiteid vastustest:
•
Olen Ida-Euroopas käinud ega pea seda eriti huvitavaks.
•
Mulle ei meeldi idapoolsed riigid.
•
Ma ei pea seda eriti kohaks, mida peaks külastama.
•
Pole huvitatud. Ausalt öeldes ma ei tea Eestist eriti palju ega tea, mida seal võiks vaadata.
•
See ei paku sihtkohana mulle huvi – ei mere, kultuuri ega vaatamisväärsuste poolest.
•
Seal pole turistile midagi huvitavat.
•
See ei inspireeri mind.
•
Ma ei usu, et see on huvitav, ja lend sinna on kallis.
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17% ei osanud öelda konkreetset põhjust, miks Eesti neid ei huvita. Konkreetset põhjust ei osanud nimetada
eelkõige Kesk- ja Lõuna-Itaalia ning saarte elanikud.
14% vastas, et neil on reisimisel teised prioriteedid: nad eelistavad kas üldiselt teist tüüpi sihtkohti
(näiteks puhkust mere ääres) või nad eelistavad enne näha muid sihtkohti ja alles siis võiksid üldse kunagi
Eestit puhkusesihtkohana kaaluda.
Näiteid vastustest:
• Maailmas on palju kohti, mis on huvipakkuvamad.
• Maailmas on muid kohti, mida on olulisem enne külastada.
• Eelistan teisi sihtkohti - USA, Prantsusmaa, Hispaania.
• Eelistan ainult puhkust mere ääres.
• 1) kliima; 2) enne tahaks vaadata kohti Lääne-Euroopas; 3) kui otsustan minna Ida-Euroopasse, siis
lähen Peterburi ja Moskvasse (näit. Ermitaazi), mitte Tallinna.
9% nimetas põhjusena Eesti külma kliimat. Samuti 9% ütles, et nad ei tea Eestist eriti palju või üldse
midagi. Näiteid vastustest:
• Arvan, et see on külm maa ega tea sellest rohkem midagi.
• Ma ei tea sellest maast midagi, mulle tundub, et see ei ole kuulsa ajalooga.
• Ma ei tea, mida seal külastada ja mida see mulle pakuks.
• Ma pole näinud ühtki reisipakkumist Eestisse.
7% ütles, et neid lähemas tulevikus Eesti külastamine ei huvita, samas ei välistaks nad täielikult selle
külastamist kunagi kaugemas tulevikus:
• Ei ole siiamaani kunagi Eestisse minekust mõelnud, aga tulevikus - mine tea!
Ülejäänud vastustes mainiti põhjustena veel, et Eesti on liiga kaugel, sinna sõitmine on kallis, nad on
kuulnud, et seal pole midagi erilist ja see on liiga vaene, kuid neid mainis üsna väike hulk vastanuid.

Miks te ei ole huvitatud Eestisse puhkusereisile tulekust? (% vastanutest, N=191)
see riik ei huvita mind

37%

ei oska konkreetset põhjust öelda

17%

mul on reisimisel teised prioriteedid

14%

liiga külm

9%

tean Eestist väga vähe või mitte midagi

9%

võib-olla kaalun seda varianti kunagi tulevikus

7%

sinna reisimine oleks liiga kallis

4%

liiga kaugel

3%

mulle on räägitud/ arvan, et seal pole midagi erilist

2%

pole sellele mõelnud

2%

liiga vaene

1%

ei soovi sama reisi korrata
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