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Reilireissu hotelleissa yöpyen pikkubudjetilla
Interreilaus tarjoaa ainutlaatuisen tavan nähdä ja kokea Euroopan kaupungit. Tänäkin kesänä moni seikkailumielinen on
lähdössä unohtumattomalle junamatkalle. Reilaamiseen kuuluu yleensä niukka budjetti ja majoittuminen halvoissa hostelleissa.
Jos ajatus nukkumisesta vieraiden kanssa kuumissa dormeissa ei houkuttele, Hotels.com esittelee seuraavassa reilireitin,
jonka varrella hotelliyöpyminen ei edellytä turhan paksua reissulompakkoa. Tervetuloa matkaan!

Matkan sopiva aloituspiste on Saksan muodikas pääkaupunki Berliini. Kaupunki pursuaa mielenkiintoista kulttuuria ja kiehtovaa historiaa. Berliini on myös
tunnettu värikkäästä ja vauhdikkaasta yöelämästä, joka ei jätä ketään kylmäksi. Täydellinen paikka siis aloittaa reissu! Hotels.comin Hotel Price Index
(HPI) –selvityksen mukaan hotelliyö Berliinissä laski 6 % edellisvuonna vuoden 2010 tasoon nähden ja kahden hengen hotellihuoneen sai keskimäärin 76
eurolla.

Berliinistä matka jatkuu luontevasti kohti itää ja Puolan pääkaupunkia Varsovaa. Varsovan hotellihinnat eivät ole laskeneet, mutta Berliinin yöelämän jälkeen
reilaaja saattaa haluta lepuuttaa väsyneitä jäseniään hieman tyylikkäämmissä puitteissa. Hotel Price Indexin mukaan Varsovassa on halvimmat viiden
tähden hotellit. Matkamies köyhtyy ainoastaan 88 euroa yöstä korkeimman tähtiluokituksen majoitusliikkeessä. Lisäksi, jos vain malttaa poistua hotellista,
Puolan pääkaupunki on hyvinkin tutustumisen arvoinen paikka.

Seuraava etappi reitillä Varsovan jälkeen on Budapest. Tonava-joki virtaa kaupungin halki jakaen sen kahteen osaan, Budaan ja Pestiin. Budan puolta
hallitsee kukkulainen maasto ja siellä on muun muassa Unescon maailmanperintökohteisiin kuuluva Budan linna. Pestin puoli on alavampaa ja sieltä löytyy
esimerkiksi kuuluisa parlamenttitalo sekä varsinainen kaupungin keskusta. Budan ja Pestin yhdistävät monet sillat, joista onkin muodostunut itsessään
kaupungin tärkeimpiä nähtävyyksiä. Budapestissa järjestetään myös vuosittain elokuussa Euroopan parhaaksi isoksi festivaaliksi vuonna 2011 valittu
Sziget. Budapestissa hinnat tippuivat viime vuonna viidellä prosentilla ja hotellihuone maksoi ainoastaan 66 €.

Budapestista raiteet vievät Romaniaan ja Bulgariaan, jotka ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan reilaajien parissa. Matka käy kustannustehokkaasti
Transilvanian ihmeiden kautta aina mustan meren rannikolle, vaikka pari pysähdystä tekisikin. Romaniassa hotellien hinnat laskivat 3 % ja huone kustansi
69 euroa yöltä. Bulgariassa hinnat romahtivat 10 % ja huoneesta joutui pulittamaan ainoastaan 57 euroa.

Vaiherikas reilireissu on hyvä päättää Ateenaan, Kreikan historialliseen pääkaupunkiin. Ateenaa sanotaan länsimaisen sivistyksen kehdoksi ja siellä riittää
paljon historiallisesti arvokkaita kohteita kierrettäväksi. Jos kulttuuriähky iskee, Ateenasta pääsee lautalla helposti Egeanmeren saarille rentoutumaan
ennen kotimatkaa. Ateenassakin majoittuminen järjestyy varsin kohtuullisella hinnalla. Hinnat laskivat Ateenassa neljällä prosentilla ja huoneen voi olettaa
saavansa 77 eurolla.

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö.
Hinnat on tarkistettu xx.xx.2012, joten muutokset ovat mahdollisia.

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 yli 150 000 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: http://press.hotels.com/en-gb/hotel-price-index/. Seuraa Hotels.comia myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa.  


