
Pitkä viikonloppu New Yorkissa vai kaksi viikkoa Varsovassa?
Jos lomabudjetti ei ole rajaton, joutuu matkailija tekemään kompromisseja kohdetta ja matkan kestoa valitessaan. Jos on
luksushimossaan joka tapauksessa päättänyt majoittua viiden tähden hotellissa, kannattaa miettiä, mitä samalla rahalla saa eri
puolilta maailmaa. Hotellivaraussivusto Hotels.comin Hotel Price Index -raportti kertoo, missä matkustaja saa parhaan ja
huonoimman vastineen rahoilleen.

Suomalaisten suosituimmaksi ulkomaankohteeksi ohi Tallinnan ja Lontoon vuonna 2011 noussut New York painii luksusluokan hotellihinnoissa aivan
omassa kategoriassaan: viiden tähden majoituksesta Isossa Omenassa joutui vuonna 2011 maksamaan keskimäärin peräti 414 euroa per yö!

Esimerkiksi pitkä luksusviikonloppu eli kolme yötä New Yorkissa viiden tähden majoituksessa maksaa keskimäärin 1242 euroa. Samalla rahalla matkailija
viettäisi viiden tähden hotellissa…

14 yötä eli täydet kaksi viikkoa silkkaa luksusta Varsovassa
lähes 11 yötä Lissabonin auringon alla
lähes 10 yötä suoristamassa kaltevaa tornia Pisassa
9 yötä nauttimassa kaupungin sykkeestä Berliinissä
9 yötä maistelemassa belgialaista suklaata Brysselissä
lähes 9 yötä paikallisia oluita ja nähtävyyksiä tutkimassa Prahassa
8 yötä tutustumassa irlantilaiseen pubikulttuuriin Dublinissa
8 yötä shoppailumatkalla Tallinnassa
lähes 8 yötä uhkapeliparatiisi Las Vegasissa
lähes 7 yötä kauniissa pääkaupungissamme Helsingissä.

Luovu luksuksesta, voit viipyä pidempään!

Jos on valmis luopumaan yhdestä tähdestä, saa New Yorkissakin jo hengähtää hiukan pidempään: 1242 euroa riittää melkein kuuden yön majoitukseen
neljän tähden hotellissa (keskihinta 215 euroa/yö). Vaatimattomampi kahden tähden majoitus antaa jo mahdollisuuden kunnon lomailuun: 127 euron
keskihinnalla laskettuna 1242 euron budjetilla yöpyisi Isossa Omenassa lähes kymmenen päivää.

Ylivoimaisesti maailman halvimmat luksushotellihuoneet löytyvät raportin mukaan Puolan pääkaupunki Varsovasta, jossa viiden tähden huoneen keskihinta
oli vuonna 2011 ainoastaan 88 euroa – lähes 40 euroa vähemmän kuin New Yorkin kahden tähden huoneen keskihinta! Kakkoseksi ylsi Marokon
Marrakech, jossa keskihinta oli 103 euroa.

Suomalaisten suosikkikohteista listan kärkipäästä löytyvät mm. Berliini (131 euroa), Praha (144 euroa) ja Tallinna (149 euroa). Helsingissä keskimääräinen
viiden tähden yö maksaa 181 euroa, mikä vastaa melko hyvin muiden pohjolan pääkaupunkien hintatasoa.

Kalleimpien kaupunkien listan kakkonen New Yorkin jälkeen, Tokio, jäi 366 euroon. Yli 300 euron rajapyykin nousivat myös Washington, Geneve, Biarritz,
Buenos Aires ja Pariisi.

Taulukko 1. Viiden tähden hotelliyön keskimääräinen hinta vuonna 2011.

Kalleimmat Hinta Halvimmat Hinta
New York 414 € Varsova 88 €
Tokio 366 € Marrakech 103 €
Washington 353 € Budapest 114 €
Geneve 352 € Lissabon 125 €
Biarritz 319 € Pisa 129 €
Buenos Aires 305 € Peking 130 €
Pariisi 302 € Bryssel 130 €
Vancouver 294 € Berliini 131 €
Chicago 293 € Praha 144 €
Boston 292 € Guangzhou 148 €
Pohjoismaat Hinta Tallinna 149 €
Helsinki 181 € Dublin 155 €
Kööpenhamina 182 € Madrid 156 €
Oslo 183 € Bangkok 157 €
Tukholma 170 € Las Vegas 158 €

Hotels.comin Hotel Price Index (HPI®) on säännöllinen tutkimus hotellihinnoista merkittävimmissä matkakohteissa ympäri maailman. HPI® eli hotellien hintaindeksi perustuu
Hotels.com-sivustolla tehtyihin varauksiin ja niistä maksettuihin todellisiin hintoihin vuonna 2011. Varaus- ja hintatiedot perustuvat noin 142 000 hotelliin yli 19 800 kohteessa ympäri
maailman.

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita viestintätoimisto AC-Sanafor 040 766 8874 tai
040 706 8021.
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Hotels.com on osa kaikilla merkittävillä markkinoilla toimivaa Expedia-ryhmää ja sen valikoimiin kuuluu lähes 149 000 laadukasta hotellia, huoneistoa ja B&B-majapaikkaa ympäri maailmaa.
Näistä kaikista löytyy täydelliseen yöpymiskokemukseen tarvittavat tiedot. Jos asiakas löytää muualta halvemman hinnan etukäteen maksamalleen hotellihuoneelle, tarjoaa Hotels.com
kyseisen hotellihuoneen asiakkaalle samaan hintaan. Hotels.com hyödyntää yhtä alan suurinta hotelliyhteistyöverkostoa ja neuvottelee käyttäjille parhaat hinnat sekä tarjoaa säännöllisesti
erilaisia alennuksia ja tarjouskampanjoita. Lisäksi Hotels.com tarjoaa käyttäjilleen yli 6,5 miljoonaa asiakasarviota esittelemistään kohteista ihmisiltä, jotka todella ovat yöpyneet hotelleissa.
Näin asiakkaat tietävät majoitusta varatessaan mahdollisimman paljon kohteesta.

Matkailijat voivat tehdä varauksen internetissä tai soittamalla monikieliseen asiakaspalvelunumeroon +358 10 808 097. Hotels.comin sovelluksia älypuhelimille ja tableteille voi ladata
osoitteesta http://fi.hotels.com/tarjoukset/mobile_fi/. Sovellusten kautta asiakkaat voivat etsiä ja tehdä varauksia missä vain ja päästä hyödyntämään yli 20 000 viime hetken tarjousta.
Sovellukset ovat saatavilla yli 30 kielellä, mukaan lukien suomeksi. Sovellusten avulla käyttäjät voivat myös suodattaa ja lajitella hotelleja, lukea asiakasarvioita sekä löytää viime hetken
tarjouksia läheltä omaa sijaintiaan.

Hotels.com on hiljattain lanseerannut Welcome Rewards™ -kanta-asiakasohjelmansa maailmanlaajuisesti. Welcome Rewardsissa™ asiakas saa yhden palkintoyön jokaista kymmentä
Hotels.comin kautta varattua yötä kohden. Maksettavaksi jäävät vain verot ja mahdolliset lisämaksut. Hotels.comin sivuilta löytyvät ehdot ja säännöt ovat voimassa.

Viimeisen kahdeksan vuoden ajan Hotels.com on julkaissut kahdesti vuodessa palkitun kansainvälisen katsauksen hotellihuoneiden hinnoista, Hotel Price Indexin. Hotel Price Indexistä on
tällä hetkellä olemassa 31 eri maiden versiota, lisätietoja: www.hotelpriceindex.co.uk. Seuraa Hotels.comia myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa.  


