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Älä tyydy bambumajaan – Aasiassa hotellihuone irtoaa
pikkurahalla
Aasian kohteet ovat reppureissaajien suosiossa. Yleensä reppumatkailuun kuuluvat halvimmat mahdolliset majoitusratkaisut
laadusta tinkien. Olisiko välillä järkevä sijoittaa muutama euro enemmän ja majoittua mukavasti hotellissa? Hotels.comin
viimeisimmästä Hotel Price Indexistä (HPI) ilmenee, että hotellimajoitusta saa muutamissa Aasian kohteissa hyvinkin edullisesti.

HPI:n mukaan tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla edullisimmat hotellit löytyivät Vietnamista. Maa oli harvoja Aasian paikkoja, jossa
hotellien hinnat ovat laskeneet. Vietnamin suurimmissa kaupungeissa Ho Chi Minh Cityssä ja Hanoissa hotellihuoneen sai alle kuuden kympin.
Ensin mainitussa alkuvuoden huonehinnat olivat laskeneet 17 % vuoden takaiseen nähden, asettuen keskimäärin 58 euroon yöltä.
Pääkaupungista Hanoista puolestaan löytyivät HPI:n mukaan kaikkein edullisimmat hotellit, huone maksoi keskimäärin vain 45 euroa yöltä.
Hanoissa hinnat laskivat tosin vain 5 % vuoteen 2011 vastaan aikaan verrattuna.

Reppureissaajien iloksi HPI:n mukaan Vietnamin jälkeen edullisimmat hotellit löytyvät naapurimaista, Thaimaasta ja Kambodžasta. Flip flopeja
ei siis tarvitse turhaan pakata pitkien siirtymien takia. Esimerkiksi siirtymä Ho Chi Minh Citystä Phnom Penhiin taittuu linja-autolla kuudessa ja
puolessa tunnissa rajanylityksineen päivineen. Hintakaan ei päätä huimaa, bussikyyti maksaa noin 11 dollaria suuntaansa. Phnom Penhissä
hotelliasuminen ei myöskään kevennä lompakkoa turhan paljoa. Vaikka hinnat olivatkin nousseet 10 % edellisvuoteen verrattuna,
hotellihuoneen saa silti keskimäärin 47 eurolla yöltä.

Thaimaasta edullista hotellimajoitusta löytyy Pattayalta, Chiang Maista ja Bangkokista, joista etenkin kaksi viimeksi mainittua ovat
reppureissareille vakiokohteita. Pääkaupunki Bangkokissa hotellihuone maksaa keskimäärin 65 € yöltä. Pohjoisen keskuksessa, Chiang
Maissa, huoneen saa hintaan 58 € yöltä. Etelän viihdekeitaassa, Pattayalla, puolestaaan pystyy majoittumaan keskimäärin 55 € per yö.

Nyt on myös hyvä aika matkustaa Uuteen-Seelantiin, jos tuntuu siltä, että lähemmät kohteet ovat jo läpeensä koluttu. Uuden-Seelannin
häikäisevistä maisemista pääsee nauttimaan vaikkapa reissaamalla maan isoimman kaupungin, pohjoisessa sijaitsevan Aucklandin tai
pohjoissaaren eteläosassa sijaitsevan pääkaupunki Wellingtonin kautta. Aucklandissa hotelliyö maksoi 70 € ja Wellingtonissa 68 euroa.

Reppureissaaja ei usein varaa majoituksia etukäteen. Kun saapuu uuteen kohteeseen ja monsuunisadekuuro yllättää, on mukavaa löytää
sopiva majapaikka mahdollisimman ripeästi. Tässä erinomaisena apuna toimii Hotels.comin mobiili- ja tablettisovellus, jonka avulla majapaikan
varaa kätevästi ja edullisesti missä vain. On huomattavasti mukavampaa parkkeerata paikalliseen baariin siemailemaan mangomehua ja
samalla varaamaan hotellia rauhassa luurilla tai tabletilla, kuin poukkoilla rankkasateessa läpimärkänä hotellilta toiselle.

Taulukko. Edullisimmat kohteet reppumatkailijoille vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla:

Kaupunki:   Hotelliyön keskihinta:

Hanoi                                                                                                    45 €

Phnom Penh                                                                                        47 €

Pattaya                                                                                                 55 €

Chiang Mai                                                                                          58 €

Ho Chi Minh City                                                                                 58 €

Bangkok                                                                                              65 €

Goa                                                                                                      70 €

Auckland                                                                                             70 €

Krabi                                                                                                    71 €

Peking                                                                                                 73 €

Lähde: Hotels.comin Hotel Price Index

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 vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Varaus- ja
hintatiedot perustuvat noin 140 000 hotelliin 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 155 000 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.


