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Suomalaiset virkistyvät syyspimeällä aurinkoisissa kohteissa
Kaukomaiden lämpö houkuttelee syys- ja talvilomiaan kaavailevia suomalaisia. Hotels.comin julkaisemien tietojen mukaan sivuston
suomenkielisessä osiossa syyskuussa 2013 tehdyistä hakutuloksista suurimmassa kasvussa edellisvuoden syyskuuhun verrattuna olivat
kohteet Karibialla, Kaakkois-Aasiassa sekä Espanjan rannoilla. Kotimaan matkailijoita puolestaan kiinnostavat tunturilomat Lapissa.

Eniten hakusuosiotaan kasvatti pieni karibialainen helmi, Curaçaon alueen postikorttimainen pääkaupunki Willemstad. Kaupungin värikäs
hollantilaisperäinen siirtomaa-arkkitehtuuri on ansaitusti nostanut sen UNESCOn maailmanperintökohteeksi. Willemstadia koskevat hotellihaut kasvoivat
294 % vuoden takaisiin tuloksiin verrattuna.  

Myös muut nousussa olevat kohteet tarjoavat pakoa syyshämärästä ja kertovat suomalaisten kaipaavan syys- ja talvilomaltaan lämpöä ja aurinkoa.
Vietnamin pääkaupunki Hanoi pysyttelee touko- ja heinäkuun tapaan kiinnostuksen kärjessä 232 % kasvulla vuoden 2012 syyskuun hakutuloksiin
verrattuna. Kaakkois-Espanjan rannikolla sijaitsevat Alicante ja eurooppalaisittain poikkeuksellisesta, pilvenpiirtäjien täyttämästä siluetistaan tunnettu
Benidorm olivat myös selvästi useiden suunnitelmissa.  

Kotimaan rajojen sisällä pysyttelevät matkaajat kaavailevat aurinkorantojen sijaan toisenlaisia luontoelämyksiä: hotellihauissa Pyhätunturi oli 105 %
kovemmassa kurssissa vuoden takaisiin tuloksiin verrattuna, kun taas Ylläksen kohdalla samainen kasvu oli 86 %. Lappi vetää puoleensa todennäköisesti
sekä ruskamatkailijoita että laskettelijoita; myös tunnelmallisen joululoman lupaus houkuttelee suomalaisia pohjoisen tunturimaisemiin.

Taulukko 1. Suomalaisten eri matkakohteisiin tekemien hotellihakujen prosentuaalinen kasvu syyskuussa 2013 verrattuna syyskuuhun 2012. 

Matkakohde Hotellihakujen kasvuprosentti (syyskuu 2013
verrattuna syyskuuhun 2012)

Willemstad 294 %
Hanoi 232 %
Alicante 218 %
Benidorm 125 %
Curaçao 117 %
Pyhätunturi 105 %
Vienna 95 %
Miamin seutu 90 %
Ylläs 86 %
North Bay Village 77 %
Dublinin seutu 77 %
Gerona 76 %
Alcudia 73 %
Split 68 %
Pori 67 %
Orlandon seutu 67 %
Calvia 66 %
Sal 65 %
Kos 64 %
Tuusula 61 %
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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



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.


