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Viisasten juoman lähteillä Etelä-Euroopassa
Vaikka rypäleiden sadonkorjuuaika alkaa olla lopuillaan Euroopassa, kannattaa viinitiloille silti matkustaa nauttimaan maukkaista
viineistä ja rentouttavista kylpylähoidoista.

Monien mielestä parhaimmat viinit tulevat Välimeren lämpimästä ja kuivasta ilmastosta. Vierailu etelän lämmössä on elämys niin vannoutuneelle
viiniasiantuntijalle kuin rentoutumista ja laatua kaipaavalle lomailijallekin. Välimerellisestä kulttuuristaan ja makuhermoja kutkuttavasta keittiöstään
tunnetussa Etelä-Euroopassa viisaiden juomaa nautitaan niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Upeat viinikellarit ja viininmaistajaiset yhdistyvät
kylpylähemmotteluihin, joissa hyödynnetään viinin ja rypäleiden hoitavia ominaisuuksia. Hotellivaraussivusto Hotels.com listasi Välimeren kiinnostavimmat
hotellit, joissa viini ja mukavuus yhdistyvät.

Hotel Marqués de Riscal

Pienellä La Riojan alueella Pohjois-Espanjassa sijaitseva Hotel Marqués de Riscal kuuluu arkkitehtuuriltaan Espanjan symbolisimpiin rakennuksiin.
Kuuluisan yhdysvaltalaisen arkkitehdin Frank O. Gheryn suunnittelema huippumoderni hotelli punertavine titaaniaaltomuotoineen tuo mieleen virtaavan
punaviinin. Moderni rakennus yhdistää jo muinaisista ajoista La Riojalle leimallisen viininviljelyn edistykseen ja uusimpaan teknologiaan. Hotellin sata vuotta
vanhat viinikellarit ja Euroopan suurin viinimuseo Museum Vivanco vetävät puoleensa hyviä viinejä arvostavia vieraita kaikkialta maailmasta. Marqués de
Riscalissa yöpyjä voi nauttia viinistä – ei pelkästään sisäisesti – vaan myös ulkoisesti. Hotellin kylpylässä tarjotaan nimittäin viiniterapiaa, jossa
hyödynnetään viinin ja rypäleiden rentouttavia ominaisuuksia. Huoneen La Riojan viinihotellista saa alkaen 440 euroa/yö.

Château de Berne

Ranskan Provencen alueella sijaitseva Château de Berne tunnetaan punertavasta viinistään ja ylellisestä hotellistaan. Tilan 600 hehtaarin suuruisilla
viiniviljelmillä tuotetaan Ranskan kaakkoisosille tyypillisesti roseeviiniä. Tilan viinikellareihin on mahdollisuus tutustua hotellin järjestämillä ohjatuilla
kierroksilla, joilla vieraat pääsevät perehtymään Provencen alueen viininviljelyn saloihin. Hotellin tarjontaan kuuluu myös asiantuntijoille suunnattuja
viinimaistajaisia. Huoneen ranskalaisten viinien ystävän paratiisista saa alkaen 129 euroa yöltä.

Hotel Borgo San Felice

Iltaliassa, Firenzen ja Sienan maakuntien välissä sijaitseva Chiantin laakso tunnetaan maailmanlaajuisesti laatuviineistään. Oliivimetsiköiden, vehreiden
kukkuloiden ja viinitarhojen keskeltä löytyy Hotel Borgo San Felice, jonka juuret johtavat aina 700-luvulle saakka. Toscanan alueen sydämessä sijaitsevasta
hotellista löytyy harvinaislaatuinen viiniterapiakeskus, joka tarjoaa viinin ja rypäleiden hoitaviin ominaisuuksiin perustuvia hyvänolon palveluita. Rentouttavien
kylpylähoitojen lisäksi hotellin viinikellarit ovat tutustumisenarvoiset. Toscanan auringon alla kannattaa myös hypätä rämisevän italialaispyörän selkään ja
tutustua alueen kauniisiin maisemiin fillaroiden viehättävillä maalaisteillä. Huoneen Borgo San Felicesta saa alkaen 289 euroa yöltä.

Markezinis Suites

Santorini kuuluu Kreikan saariston suosituimpiin lomakohteisiin. Egeanmeren helmenäkin tunnettu saari on täynnä viinitiloja ja Santorinilta löytyy jopa 36
erilaista rypälelajia. Messarian perinteisessä kylässä sijaitseva Markezinis Suites on pieni, vain kuuden huoneen ylellinen lomakeidas. Viiden minuutin
matkan päässä hotellista sijaitsee viinimuseo ja hotellin oma baari tarjoaa hienon läpileikkauksen kreikkalaisen viinitarjonnan runsaudesta. Huoneen
Markezinis Suites –hotellista saa alkaen 74 euroa per yö.

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö.
Hinnat on tarkistettu 4.10.2013, joten muutokset ovat mahdollisia.

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

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.


