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Yksin kaupunkilomalla – näin sinkut matkustavat
Joka kolmas suomalaissinkku matkustaa yksin, mieluiten kaupunkilomalle tai rantakohteeseen. Tiedot ilmenevät
hotellivaraussivusto Hotels.comin ja deittisivusto Match.comin Pohjoismaissa toteuttamasta kyselystä.

Suomalainen yksineläjä viettää lomansakin useimmiten ilman seuraa, kertoo tuore sinkkukysely. 32,2 % suomalaissinkuista lähtee reissuun yksin, kun
taas muissa Pohjoismaissa sinkut matkustavat yleisimmin perheensä kanssa. Jos suomalainen ottaa matkalle mukaan seuraa, on se useimmiten toinen
sinkkukaveri (23,8 %) – perheen kanssa lomailee vain noin viidennes kyselyyn vastanneista. Vähiten intoa suomalaisissa herättää kolmantena pyöränä
roikkuminen, sillä vain reilut 2 prosenttia vastanneista kertoi lomailleensa ystäväpariskunnan kanssa.

Lomallaan sinkut suuntaavat lähes yhtä mielellään kaupungin humuun kuin rennolle rantalomalle. Vastauksista käy ilmi, että moni toivoo voivansa yhdistää
matkallaan auringonpalvonnan shoppailuun ja kulttuuririentoihin. Tässä suhteessa suomalaiset eivät juuri eroa muista pohjoismaalaisista yksineläjistä, sillä
myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa kaupunki- ja rantalomat sijoittuvat suosikkilomien kärkikolmikkoon.

Kysely toteutettiin heinä-elokuun vaihteessa. Vastauksia saatiin Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta yhteensä 5 435. Suomalaisia sinkkuja
vastanneista oli 978, joista miehiä oli 61,2 prosenttia ja naisia 38,8 prosenttia.

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
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.


