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Suomalaiset yöpyvät samalla hinnalla kotimaassa ja ulkomailla
Suomalaiset maksoivat hotelliyöstä keskimäärin 106 euroa sekä kotimaassa että ulkomailla. Tämä on melko harvinaista, sillä
tutkituista maista 25:ä maassa 29:stä maksettiin ulkomailla korkeampia hotellihintoja kuin kotimaassa. Nämä matkustustrendit
ilmenevät Hotels.comin tuoreesta Hotel Price Index (HPI®) -raportista.

Sveitsiläiset maksoivat hotelliöistä eniten sekä ulkomailla että kotimaassa tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Ulkomailla matkustaessaan
sveitsiläiset maksoivat hotellihuoneesta keskimäärin 136 €. Kotimaan hotellimajoituksesta sveitsiläiset pulittivat keskimäärin 158 € yöltä.

Joillakin kansallisuuksilla erot ulkomailla ja kotimaassa maksettujen hotellihintojen välillä olivat varsin huomattavia. Esimerkiksi argentiinalaiset maksoivat
keskimäärin 50 € enemmän hotellista ulkomailla kuin kotimaassa. Heidän jälkeensä tulevat japanilaiset jotka maksoivat ulkomailla 49 € enemmän.
Kolmannen sijan jakavat kiinalaiset ja intialaiset, jotka sijoittavat hotelliin ulkomailla keskimäärin 45 euroa enemmän kuin kotimaassa.

Ainoastaan neljän kansallisuuden edustajat maksoivat kotimaassa matkatessaan hotellihuoneesta enemmän kuin ulkomailla. Singaporelaiset maksoivat
kotimaassaan 28 euroa enemmän hotellista kuin ulkomailla. Kokonaisuudessaan korkeimpia hintoja maksavat sveitsiläiset pulittivat kotimaansa
maisemissa 22 € enemmän hotelliyöstä kuin ulkomailla vieraillessaan. Myös norjalaiset ja ruotsalaiset maksoivat kotimaassaan ulkomaita enemmän
hotelliyöstä. Norjalaiset sijoittivat hotelliasumiseen kotimaassa 12 € suuremman summan keskimäärin kuin ulkomailla. Ruotsalaiset taas asuivat
kotimaassaan vain 3 € tyyriimmin kuin ulkomaanmatkoillaan.

Maa Keskimääräinen hotelliyöstä
maksettu hinta ulkomailla

Keskimääräinen hotelliyöstä
maksettu hinta kotimaassa

Sveitsi 136 € 158 €
Norja 133 € 145 €
USA 133 € 100 €
Japani 133 € 84 €
Australia 131 € 130 €
Brasilia 131 € 108 €
Argentiina 129 € 79 €
Kiina 128 € 84 €
Iso-Britannia 128 € 101 €
Ruotsi 125 € 128 €
Uusi-Seelanti 125 € 87 €
Tanska 118 € 117 €
Kolumbia 117 € 100 €
Itävalta 115 € 88 €
Meksiko 114 € 94 €
Venäjä 114 € 107 €
Kanada 114 € 107 €
Irlanti 114 € 83 €
Intia 114 € 69 €
Portugali 113 € 71 €
Hong Kong 112 € 109 €
Singapore 112 € 141 €
Etelä-Korea 111 € 103 €
Italia 106 € 85 €
Suomi 106 € 106 €
Ranska 105 € 81 €
Espanja 105 € 71 €
Saksa 104 € 87 €
Alankomaat 103 € 94 €

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö.

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita viestintätoimisto AC-Sanafor 040 716 9559 tai 040
706 8021.
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Hotels.com on osa kaikilla merkittävillä markkinoilla toimivaa Expedia-ryhmää ja sen valikoimiin kuuluu yli 220 000 laadukasta hotellia, huoneistoa ja B&B-majapaikkaa yli 200 maassa ja yli 25



Hotels.com on osa kaikilla merkittävillä markkinoilla toimivaa Expedia-ryhmää ja sen valikoimiin kuuluu yli 220 000 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.


