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Jäätelönystävien unelmakohteet maailmalla
Suomalaiset pitävät tunnetusti jäätelöstä. Jäätelön kulutus Suomessa henkeä kohden on maailman korkeimpia. Hotels.com
esittelee seuraavassa matkakohteita, jotka kaikkien jäätelönystävien kannattaa pistää korvan taakse.

Maajoukkuetasoista jäätelöä Dortmundista

Saksan parasta jäätelöä myydään Dortmundissa. Saksan jäätelömaajoukkueen edustajan Nicola Losegon jäätelöbaari nimittäin löytyy kaupungista. Joka
päivä ”Angelo Losego” tarjoilee baarissaan yli 36:ta erilaista jäätelöherkkua. Jäätelöturistin kannattaa varata hieman aikaa Losegon baarissa vierailuun,
koska paikka on valtavan suosittu ja jonoa on aina. Silti paikka on varmasti vannoutuneen jäätelönystävän ykköskohteita ja makuelämys pienen odotuksen
arvoinen. Lisätietoja: www.eiscafe-losego.de

Jäätelöturistille sopiva hotelli Dortmundissa on esimerkiksi erinomaisen hinta-laatusuhteen Hotel Unique Novum (neljä tähteä), josta huoneen saa alkaen 52
€/yö.

Bolognan jäätelöyliopisto

Italialainen jäätelö on maailmankuulua. Vuonna 2003 Bolognaan avattiin maailman ensimmäinen jäätelöyliopisto. Yliopistossa järjestetään kaikille avoimia
kolmen päivän kursseja, joilla kurssilaiset perehdytetään maailmankuulun ”gelaton” valmistamisen saloihin. Jatkokursseilla opitaan soveltamaan eri makuja
sekä perustamaan oma jäätelöbaari. Lisätietoja: http://www.gelatouniversity.com/en/index.html?lng=en&langid=en&lng=en

Kurssin ajaksi kelpaa majoittua Oasi Hoteliin (neljä tähteä), jossa huoneiden hinnat yöltä ovat alkaen 51 €.

Jäätelöntekijöiden laakso Dolomiiteilla

Italian Dolomiiteilla sijaitsee pieni kylä nimeltä Val di Zoldo, jota kutsutaan toiselta nimeltään jäätelöntekijöiden laaksoksi (Valle dei gelatieri). Nykyään
kylän jäätelöntekijöitä on levittäytynyt ympäri maailmaa, jopa Peruun ja Japaniin asti. Laakson jäätelöistä on muodostunut jo käsite. Jäätelön lisäksi seutu
tarjoaa erinomaiset puitteet lasketteluun ja muuhun talviurheiluun.

Hyvä hotelli seudulla on Hotel Garnì Ongaro (kolme tähteä), joka on oivallinen sijainniltaan sekä jäätelöä että laskettelua ajatellen. Huoneet hotellissa ovat
alkaen 71 €/yö.

Tokion jäätelökaupunki

Lyhyehkön matkan päässä Tokion keskustasta sijaitsee ”jäätelökaupunki” Ikebukuro. Japanissa kulttuuri eroaa länsimaisesta myös jäätelön osalta, ja
tarjolla on eurooppalaiseen makuun varsin eksoottisen kuuloisia makuvaihtoehtoja. Jäätelöä saa niin orkidean juuren makuisena kuin myös kanalta tai
ankeriaalta maistuvana. Ikebukurossa on lukuisia erilaisia jäätelöbaareja ja kojuja, jotka myyvät toinen toistaan mielikuvituksellisimpia ja näyttävämpiä
jäätelöannoksia.

Jäätelökaupunginosassa voi yöpyä esimerkiksi Sunshine City Prince Hotel Ikebukurossa(kolme tähteä), josta huoneen saa alkaen 154 €/yö.

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö.
Hinnat on tarkistettu 17.7.2012, 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.
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