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Islannin hotellit kiskoivat itsensä ylös kriisistä: hinnat +23 %
Vuonna 2008 taloudellisesti ahtaalle ajautunut Islanti on tehnyt töitä toipumisen eteen ja se näkyy. Geysirien maassa
hotellikatosta päänsä päällä saa maksaa jopa 23 % viimevuotista enemmän, kertoo Hotels.comin Hotel Price Index -raportti.

Saarivaltion lähes neljänneksellä nousseet hinnat nostivat maan kansainvälisen vertailun kärkipaikalle hinnankasvattajia vertailtaessa. Reykjavikin asema
trendikkäänä matkailukohteena korosti kasvua vielä hieman: pääkaupungissa taksat olivat koholla 26 % vuodentakaiseen verrattuna. Kaupungin
hotellihuoneiden keskihinta onkin nyt palannut takaisin kriisiä edeltäneen vuoden 2007 tasolle ja asettunut 128 euroon.

Kriisin syvin aallonpohja lienee ohi muuallakin Euroopassa, ainakin jos asiaa tarkastellaan hotellialan näkökulmasta. Yöpymisen arvo kasvoi jokaisessa
talouskurimuksen eniten koettelemista maista: Kreikassa (+10 %), Espanjassa (+8 %), Portugalissa (+7 %), Italiassa (+ 4%) ja Irlannissa (+ 2%).

Muissa Pohjoismaissa hintataso säilynyt vakaana

Talouskriisin kovimmilta myrskyiltä välttyneissä maissa hintojen heittely on vähäisempää: esimerkiksi euroalueen ulkopuoliset Pohjoismaat Ruotsi (+2 %),
Tanska (0 %) ja Norja (-1 %) ovat pysyneet lähes samassa tasossa. Suomen hinnat laskivat, mutteivät hälyttävästi (-4 %).

Myös muut maailman tapahtumat selittävät osaltaan hintakehitystä. Jalkapallon EM-kisoja viime vuonna isännöineet Ukraina ja Puola palaavat normaaliin
päiväjärjestykseen, mikä näkyi majoitusten halpenemisena Ukrainassa 20 % ja Puolassa vähemmän dramaattiset 3 %. Arabikevään maissa ja lähialueilla
levottumuuksien rauhoittuminen on pohjustanut tietä hintojen tervehtymiselle: Saudi-Arabian hinnat nousivat komeat 20 % ja Tunisian lähes yhtä kovat 18
%.

Hintavertailussa esimerkkinä on käytetty hintoja kahden hengen huoneesta per yö.
Kaikki prosenttiluvut ovat vertailuja vuosien 2013 ja 2012 alkupuoliskojen välillä.

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.


