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Kulmakarvojen nyppiminen – romanttinen hellyydenosoitus?
Eri kansoilla tervehtimistavat ovat vaihtelevia, mutta tiesitkö, että on myös hyvin erilaisia tapoja suudella. Heinäkuun 6. on
kansainvälinen suutelupäivä, jonka kunniaksi Hotels.com esittelee seuraavassa tapoja suudella eri puolilta maailmaa.

Nuuhkia, nyppiä, nuolla… Tapoja suudella on miltei yhtä monia kuin on eri kansojakin. Yksi asia kuitenkin yhdistää kaikkia tapoja, ne ovat kaikki hellyyden
ja kiintymyksen osoituksia. Keskiverto ihminen viettää elämästään melkein kolme kuukautta suudellen. Suutelu lujittaa sosiaalisia suhteita, harjoittaa
kolmeakymmentä kasvon lihasta, vahvistaa immuunijärjestelmää ja vapauttaa mielihyvähormoneja. Alla on muutamia esimerkkejä suutelutavoista eri puolita
maailmaa:

Tuoksujen Thaimaa

Eurooppalaistyyliset intohimoiset suudelmat ovat Thaimaassa harvinaisia. Thait osoittavat hellyyttä nuuhkimalla kumppaniaan. Nuuhkaisusuudelmaa
kutsutaan Thaimaassa nimellä ”Hom Gäm” ja se tehdään nuuhkimalla toista intensiivisesti poski poskea vasten. Tämä on tapa osoittaa tunteita ja
ehdotonta rakkautta niin vanhempien ja lasten kuin rakastavaistenkin välillä. Nuuhkimistavan otaksutaan saaneen alkunsa thaimaalaisten herkän hajuaistin
myötä. Thaimaalaisten ravinto on kokonaan maidotonta ja se sisältää paljon erilaisia mausteita ja yrttejä, kuten korianteria, chiliä ja sitruunaruohoa. Tämä
on syynä siihen, että thaimaalaisten kehot tuoksuvat erityisen miellyttäviltä.

Poikkeus thaimaalaisten häveliääseen suutelukulttuuriin oli Pattayalla helmikuussa 2012 järjestetty pisin yhtäjaksoinen suudelma –kilpailu.
Voittajapariskunta oli kirjaimellisesti suistaan kiinni yhteen menoon yli 50 tuntia!

Puraisujen Papua

Papuauusiguinealainen tapa suudella saattaa suomalaisesta kuulostaa varsin rajulta. Paikalliset osoittavat hellyyttä ja rakkautta toisiaan kohtaan
nyppimällä kulmakarvoista, vetämällä hiuksista ja puremalla huulista. Edellä mainitut hellyydenosoitukset ovat Papua-Uudessa-Guineassa osa esileikkiä ja
ne osoittavat äärimmäistä intohimoa. Papua-Uudessa-Guineassa kannattaa kuitenkin huomioida, että julkinen suutelu on jyrkästi kiellettyä.

Uusiseelantilaisilla on otsaa

Uudessa-Seelannissa alkuperäisväestöllä, Maoreilla, on omanlaisensa sympaattisen hellä tapa tervehtiä. Tervehtiminen sujuu siten, että halataan
lämpimästi, painetaan otsat yhteen ja hierotaan samalla neniä vastakkain. Tämä perinteinen ”Hongi”-tervehtimistapa on säilynyt Maorien keskuudessa
vuosisatoja. Nämä kehonviestit toimivat merkkinä siitä, miten hyvin kaksi ihmistä tulee keskenään toimeen. Rituaali päättyy rytmikkääseen tanssiin
musiikin tahdissa.

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.  


