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Hotels.com vertaili: mistä Euroopassa suosikkilahjat halvalla pukinkonttiin?
Moni stressaa joulun alla lahjahankinnoista. Joulumieli saattaa olla vaarassa hukkua täysissä kauppakeskuksissa lahjojen
perässä tungeksiessa. Hotels.com vertaili suosikkijoululahjojen hintoja ympäri Eurooppaa. Näissä paikoissa suosikkijoululahjat
saa hankittua edullisesti yhdistettynä rentouttavaan kaupunkilomaan!

Britteinsaaret, Lontoo ja Dublin

Miltä kuulostaisi jouluostosmatka eläväiseen Lontooseen tai sympaattiseen Dubliniin? Lontoossa jouluvaloihin panostetaan paljon, ja kaunista
valaistusta ihaillessa lahjastressi vaihtuu väkisinkin iloiseen joulumieleen. Tänä vuonna kuuluisat Oxford Streetin jouluvalot sytytti pop-tähti
Robbie Williams.

Dublinin rennossa ilmapiirissä ostokset hoituvat kuin itsestään. Stressiastetta lieventää huomattavasti, jos ostosten lomassa pistäytyy pubiin
nauttimaan tuopillisen Guiness-olutta ja rupattelemaan hieman leppoisien ja ystävällisten irlantilaisten kanssa. Vihreällä saarella turha kiire
unohtuu.

Hotels.comin lahjavinkki Britteinsaarille sopii erityisesti lapsiperheiden vanhemmille, sillä Barbie-nukke on saarivaltioissa varsin edullinen ostos.
Tämä klassikko lämmittää varmasti jokaisen pikkutytön mieltä. Prinsessa-Barbin saa Hotels.comin hintavertailun mukaan kummastakin
pääkaupungista noin 13 eurolla.

Jouluostosten uuvuttamia jäseniä kannattaa lepuuttaa mukavissa olosuhteissa. Lontoossa rentouttavaksi tukikohdaksi sopii esimerkiksi neljän
tähden Park Plaza Country Hall London, jossa yöpymisestä selviää alkaen 198 eurolla yöltä. Dublinissa puolestaan kelpaa majoittua neljän
tähden Croke Park Hotel Dubliniin, jossa huone maksaa alkaen 72 euroa yöltä.

Hollanti, Amsterdam

Liberaali Amsterdam tuo hyvää vastapainoa joulukiireen aiheuttamaan ahdistukseen. Kanavien reunustamia katuja kävellessä ja hollantilaista
joulutunnelmaa hengittäessä kiire unohtuu helposti. Villistä maineestaan huolimatta Amsterdam on myös tunnelmallinen joulukaupunki.
Kanavakaupungissa on useita joulutoreja, joissa paatuneimmankin joulustressaajan mielen valtaa rauhallinen joulutunnelma.

Museumplein, eli museoaukio, muuttuu joka vuosi varsinaiseksi joulumarkkina-alueeksi. Museumpleinin joulutorilla on myytävänä kaikenlaista
jouluun liittyvää. Lisäksi siellä on esimerkiksi käsityönäytöksiä, joita seuratessa iltapäivä kuluu mukavasti. Upeasti valaistulla aukiolla on myös
luistelurata. Amsterdamista puhuttaessa ei voi unohtaa punaisten lyhtyjen aluetta, joka muuntuu joulun aikaan omanlaisekseen joulualueeksi
persoonallisine jouluvaloineen.

Lahjavinkkinä pukinkonttiin on puukenkämaan liberaaliin ilmapiiriin sointuva Fifty Shades of Grey -kirjasarja. Kolmen kirjan paketin saa
Hotels.comin hintavertailun mukaan lahjasäkkiin huokealla noin 13 euron hinnalla.

Amsterdamin joulumarkkinoihin tutustuvalle hyvän majoitusvaihtoehdon tarjoaa esimerkiksi Park Plaza Victoria Amsterdam, josta huoneen
yöksi saa alkaen 115 eurolla.

Venäjä, Pietari

Itäisen naapurimme toiseksi suurin kaupunki Pietari tarjoaa hyvän vaihtoehdon jouluostoskohteeksi. Tämä maailman pohjoisin yli miljoonan
asukkaan kaupunki tarjoaa kosolti joulutunnelmaa, vaikka Venäjällä joulua vietetäänkin juliaanista kalenteria noudattaen varsinaisesti vasta 7.
tammikuuta.

Myös Pietarissa pidetään joulukuun puolivälistä aina tammikuun seitsemänteen saakka tunnelmalliset joulumarkkinat. Markkinoilla voi nauttia
lastenteatterin esityksistä vaikkapa samalla blinejä maistellen. Jos teatteria seuratessa pääsee yllättämään vilu, torilta löytyy myös luistinrata,
jonne voi mennä pyörähtelemään lämmikkeeksi. Hallittujen piruettien jälkeen onkin mukava nauttia mukillinen lämmintä juotavaa, jota myydään
joka puolella. Venäläinen joulutunnelma ei todennäköisestä pakkassäästä huolimatta jätä ketään kylmäksi!

Joulumarkkinoilla myytävien perinteisten venäläisten käsitöiden lisäksi Pietarista on edullista ostaa pukinkonttiin DVD-viihdettä. Laatusarjan
tuotantokausi on varmasti mieluinen lahja perheen miespuolisille. Esimerkiksi Mad Menin viides tuotantokausi kustantaa Hotels.comin
hintavertailun mukaan ainoastaan vajaat 17 euroa.    

Keskeisellä sijainnilla oleva neljän tähden Top Ambassador –hotelli tarjoaa mukavat puitteet majoittumiselle. Asuminen hotellissa maksaa
alkaen 96 euroa yöltä.

Taulukko: Hotels.comin joululahjahintavertailun tulokset eri Euroopan maissa:

Tuote/maa Tanska Suomi Ranska Saksa Irlanti Italia Iso-Britannia
iPad 2, 16GB, WIFI ja 3G 500 € 491 € 529 € 469 € 529 € 506 € 537 €
"Kim Kardashian" - Eau de perfume
100ml

39 € 48 € 46 € 30 € 51 € 27 € 35 €

Playstation 3, 160GB 222 € 223 € 235 € 226 € 256 € 237 € 245 €
Prinsessa-Barbie, nukke 39 € 19 € 24 € 25 € 13 € 16 € 13 €
Fifty Shades of Grey -kirjasarja, 3
kirjaa

34 € 30 € 20 € 20 € 38 € 17 €

Mad Men, 5. tuotantokausi, DVD 49 € 25 € 45 € 28 € 29 € - 27 €



Levi's 501, miesten farkut 88 € 91 € 90 € 77 € 81 € 94 € 75 €
Tuote/maa Hollanti Norja Venäjä Espanja Ruotsi Sveitsi
iPad 2, 16GB, WIFI ja 3G 399 € 547 € 473 € 510 € 560 € 389 €
"Kim Kardashian" - Eau de parfum
100ml

36 € 44 € 38 € 30 € 43 € 51 €

Playstation 3, 160GB 265 € 759 € 290 € 240 € 264 € 266 €
Prinsessa-Barbie, nukke 19 € 33 € 39 € 30 € 35 € 42 €
Fifty Shades of Grey -kirjasarja, 3
kirjaa

13 € 34 € 17 € 43 € 25 € 16 €

Mad Men, 5. tuotantokausi, DVD 35 € 39 € 17 € 105 € 37 € 43 €
Levi's 501, miesten farkut 90 € 106 € 104 € 110 € 97 € 100 €

Hintavertailu on toteutettu siten, että kustakin maasta etsittiin listatuille tuotteille kolmen eri liikkeen hinnat. Kunkin maan keskihinta on näiden
kolmen hinnan keskiarvo. Muiden valuuttojen hinnat on muunnettu euromääräisiksi 28.11.2012 voimassa olleiden valuuttakurssien mukaan.

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö.
Hinnat on tarkistettu 28.11.2012, 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

Hotels.com on osa kaikilla merkittävillä markkinoilla toimivaa Expedia-ryhmää ja sen valikoimiin kuuluu yli 160 000 laadukasta hotellia, huoneistoa ja B&B-majapaikkaa yli 200 maassa ja yli
25 000 kohteessa 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 7 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.


