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Oman ja Seychellit hotellien hintakuninkaat
Eksoottiset matkakohteet vetävät puoleensa, mutta myös vaativat matkaajalta valmiutta kuluttaa, käy ilmi Hotels.comin
julkaisemasta Hotel Price Index -vertailusta. Selkeästi hulppeimpia hintoja pulitetaan Omanissa ja Seychelleillä.

Hotel Price Index keskittyy hintoihin, joita matkailijat todella hotelliöistä maksavat. Vuoden 2013 ensimmäistä puoliskoa käsittelevässä raportissa kaksi
maata, joissa majoituksesta maksettiin maltaita, nousee ylitse muiden.

Laskuun kääntyneestä hintakehityksestään huolimatta Arabian niemimaan eksoottinen sulttaanikunta Oman ja eteläisen Intian valtameren trooppiset
Seychellit dominoivat hintatasollaan. Tuhannen ja yhden yön taiasta tai paratiisisaaren rannoilla lepäilystä haaveilevat saavat varautua lihavalla budjetilla:
molemmissa maissa hotelliyö köyhdytti vierailijoita keskimäärin yli 200 euroa.

Eniten rahaa yöpymiseen satsataan öljymaissa

Kaukokohteiden suosio ja maiden yleinen vauraus ovat myös helposti luettavissa Hotel Price Indexistä. Saudi-Arabian ja Qatarin tapaiset suuret
öljyntuottajavaltiot sekä tavallista eksoottisemmat aurinkolomakohteet kuten Mauritius ja Brasilia erottuvat maina, joissa hotelliöistä ollaan valmiita
maksamaan paljon.

Korkean elintason maina tunnetut Pohjoismaat eivät aivan yllä tällä saralla HPI-kärkikymmenikköön, vaan miehittävät tiiviisti seuraavia sijoja ja ovatkin
selkeimmät Euroopan edustajat hintavertailun yläpäässä. Sijalta 12. löytyy Norja (131 €), 13. Ruotsi (129 €) ja 14. Islanti (127 €). Tanska (121 €) jää
hieman kauemmas sijalle 18.

Suomi erottuu Pohjolan naapureitaan hieman edullisempana ja on vertailun 28. sijalla: meillä hotelliyöstä maksetaan keskimäärin 107 €.

Taulukko 1. Maat, joissa maksettiin eniten hotelliöistä H1 2013 sekä prosentuaalinen muutos verrattuna H1 2012.

Kohdemaa Keskihinta
hotelliyöstä

Muutos vuoden 2012 ensimmäiseen
puoliskoon verrattuna

Oman 221 € -      4 %
Seychellit 210 € -      17 %
Monaco 194 € -      17 %
Saudi-Arabia 190 € +   20 %
Yhdistyneet Arabiemiraatit 169 € -      10 %
Mauritius 164 € -      2 %
Brasilia 158 € -      7 %
Israel 155 € +   4 %
Singapore 149 €      0 %
Venäjä 147 € +   5 %
Sveitsi 147 € -      6 %
Norja 131 € -      1 %
Ruotsi 129 € +   2 %
Islanti 127 € +  23 %
Australia 126 € +   2 %
Yhdysvallat 123 € +   1 %
Qatar 122 € -      12 %
Tanska 121 €       0 %
Iso-Britannia 118 €       0 %
Meksiko 114 € +    6 %

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



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.


