Mainiot matkailukysymykset
Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat, keksi uusia ja
pyydä osallistujia nappaamaan Mainio matkailukysymys.
Kannusta keskustelemaan matkailuaiheesta ja aiheen
vierestä. Kysymyksen voi myös vaihtaa.
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Matkustatko mieluummin kotimaassa vai ulkomailla?

Matkustatko mieluummin kaupunkiin
vai maaseudulle?

Matkustatko mieluummin etelään vai pohjoiseen?

Matkustatko mieluummin itään vai länteen?

Mihin vuodenaikaan matkustat mieluiten?
(kevät, kesä, syksy, talvi)

Missä majoitut mieluiten?
(teltta, matkailuauto, retkeilymaja, hotelli ym.)

Millä kulkupelillä matkustat mieluiten?
(taksi, bussi, juna, laiva, lentokone ym.)

Matkustatko mieluiten yksin, kaksin vai ryhmässä?

Haluatko matkalta eksotiikkaa vai tuttua ja turvallista?

Kumman valitset, pakettimatkan vai reppureissun?

Kumman valitset, löhöloman vai kulttuurimatkan?

Otatko äkkilähdön vai suunnitteletko matkan
huolellisesti etukäteen?

Haluatko opastaa toisia vai kuljetko mieluummin
joukon jatkona?

Otatko lomakuvia? Kuvaatko ihmisiä, eläimiä,
kasveja, maisemia, rakennuksia vai jotain muuta?

Oletko ostanut matkamuistoksi viirejä, tarroja,
kangasmerkkejä tai nukkeja?

Mikä on kaunein paikka, jossa olet käynyt?

Mikä on korkein paikka, jossa olet käynyt?

Mikä on jännittävin paikka, jossa olet käynyt?

Mikä on kylmin paikka, jossa olet käynyt?

Mikä on kuumin paikka, jossa olet käynyt?

Mikä on sinusta romanttisin paikka,
jossa olet käynyt?

Mikä on sinusta hieno luontokohde?

Oletko matkustanut urheilukisoihin?

Missä on sinun mielestäsi hienoja rakennuksia?

Missä matkakohteessa olet tavannut mukavia ihmisiä?

Mihin matkakohteeseen voisit lähteä uudestaan?

Missä et ole koskaan käynyt, mutta haluaisit käydä?

Yövytkö mielelläsi ystävien tai sukulaisten luona?

Haluatko palata lapsuuden maisemiin?

Minkä ikäisenä olet matkustanut eniten?

Teetkö nojatuolimatkoja? Minne?

Oletko pitänyt matkapäiväkirjaa?

Pidätkö matkoilla yhteyttä kotiväkeen? Miten?

Lähetätkö lomaterveisiä postikortilla?
Mitä kirjoitat korttiin?

Oletko saanut jonkin hauskan ja hienon tuliaisen?

Kuvaile tai piirrä,
millainen on hauskin matkamuistosi.

Onko sinulla tapana tehdä taxfree-ostoksia?

Oletko tuonut tullin ohi jotain kiellettyä?

Säilytätkö matkalippuja, pääsylippuja ja esitteitä?

Mitä tuliaisia veisit Suomesta ulkomaille?

Mitä kotiseutusi kohteita veisit matkailijan
katsomaan?

Mitä nähtävyyttä suosittelet meille toisille?

Millainen mökki on sinusta paras mökki?

Mikä on jännittävin ruokalaji,
jonka olet saanut eteesi?

Missä maassa on sinun mielestäsi
erityisen hyvää ruokaa?

Selviätkö matkoilla ilman suomalaista kahvia,
ruisleipää ja salmiakkia?

Miettikää yhdessä, kuinka monella kielellä osaatte
kiittää tai tervehtiä.

Oletko kärsinyt matkakuumeesta?

Kenet haluaisit viedä lomamatkalle?

Oletko harkinnut tai kokeillut kylpylöitä
tai muuta terveysmatkailua?

Kuvaile tai piirrä matkalaukkusi tai reppusi.

Mitä pakkaat aina matkalle mukaan?

Otatko matkalle mukaan luottokortin
vai nipun käteistä?

Löytyykö laatikoistasi eri maiden rahoja?

Oletko joskus mokannut,
kun olet käyttänyt vierasta valuuttaa?

Oletko hukannut jotain matkustaessasi?

Oletko onnistunut eksymään kunnolla?

Mikä on erikoisin kulkupeli, jolla olet matkustanut?

Kun valitset kulkupelissä istumapaikkaa,
mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä?

Onko jokin paikallinen tapa hämmästyttänyt sinua?

Mitä teet ensimmäiseksi,
kun palaat pitkältä matkalta kotiin?

Mikä on sinun mielestäsi matkustamisessa parasta?

Mikä on sinun mielestäsi matkustamisessa ikävintä?

