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Varsovassa viisi tähteä pikkurahalla, USA:ssa luksusmajoitus
hinnoissaan
Yhdeksän kohdetta Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa nousevat yli muiden, kun matkaaja hakee edullista luksusmajoitusta,
selviää Hotels.comin Hotel Price Index -raportista vuoden 2013 ensimmäiselle puoliskolle. Hinta-laatu-suhteet heittelevät
maailman suosituimmissa matkakohteissa runsaasti: esimerkiksi New Yorkissa samalla rahalla voi odottaa saavansa vain kahden
tähden majoitusta.

Euroopan kärkikohteita vertailtaessa esiin nousee viisi kaupunkia, joissa laatutietoinen turisti voi yöpyä viiden tähden hotellissa, mutta silti
selvitä alle 150 eurolla yöltä. Varsova (81 €), Budapest (121 €) ja Tallinna (148 €) tarjoavat tätä edullista luksusta Itä-Euroopassa, lämmintä
ilmanalaa ja välimerellistä tunnelmaa metsästävät löytävät sitä puolestaan Lissabonista (144 €) tai Pisasta (146 €). Euroopasta löytyvät myös
korkeimmat viiden tähden hinnat: luksusyöpyminen Genevessä (414 €) tai Pariisissa (404 €) ei sovi tarkan markan matkustajille.

Kauemmas suuntaavien budjettia eivät romuta myöskään viisaasti valitut Pohjois-Afrikan ja Intian kohteet. Kestosuosikki Kairo (129 €) ja
Marokon Marrakech (134 €) edustavat edullisimpia viiden tähden hotelliöitä Afrikassa, Mumbai (140 €) ja Delhi (146 €) puolestaan eteläisen
Aasian jättiläisessä.

Atlantin taakse suuntaavat matkaajat sen sijaan joutuvat suunnittelemaan budjettinsa täysin erilaisen hintatason mukaan. Yhdysvaltain
suosituissa kohteissa New Yorkissa ja San Franciscossa 150 eurolla päänsä päälle saa keskimäärin vain kahden tähden hotellikaton.
Tarkasteltaessa kalleimpia keskihintoja viiden tähden hotellihinnoille kärkikymmenikön kaupungeista neljä onkin amerikkalaisia.

Yhdysvalloista löytyy toki myös kohteita, joissa rahalleen saa varsin mainiosti vastinetta. Las Vegasissa jo 94 euroa avaa ovet neljän tähden
majoitukseen. Kasinokaupungin kukkaroystävällisyys selittyy osaltaan runsaalla turismilla ja kilpailun kovuudella: vuonna 2012 Las Vegas
Stripin värivaloja ihmetteli lähes 40 miljoonaa vierailijaa ja kaupungista löytyy hotellihuone peräti joka neljättä asukasta kohden.

10 edullisinta kohdetta viiden tähden hotellihintoja vertailtaessa, H1 2013:

Kaupunki Keskihinta  
(viiden tähden
majoitus)

Varsova 81 €
Budapest 121 €
Kairo 129 €
Marrakech 134 €
Mumbai 140 €
Lissabon 144 €
Delhi 146 €
Pisa 146 €
Tallinna 148 €
Berliini 153 €

10 kalleinta kohdetta viiden tähden hotellihintoja vertailtaessa, H1 2013:

Kaupunki Keskihinta  
(viiden tähden
majoitus)

Geneve 414 €
Pariisi 404 €
New York 386 €
Los Angeles 384 €
Tokio 369 €
Biarritz 355 €
Chicago 350 €
Venetsia 346 €
Buenos Aires 322 €
Miami 321 €

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö.

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 2013 ensimmäisellä
puoliskolla. Varaus- ja hintatiedot perustuvat noin 150 000 hotelliin ympäri maailman.

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita viestintätoimisto AC-Sanafor 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.


