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Alppien aurinkoon tänä talvena
Talven lomat Alppien hiihtokohteissa ovat täynnä aurinkoa ja puuterilunta. Suosikkikohteet Sveitsissä tarjoavat elämyksiä
rinteiden lisäksi myös loistavilla palveluillaan. Hotels.com listasi vinkit erilaisille matkailijoille hiihtokohteiden kiinnostavimpiin
hotelleihin.

Vuoristomaisemien ihailijalle Sheraton Davos Hotel Waldhuus

Henkeäsalpaavan kauniissa Davosin laaksomaisemissa sijaitseva hotelli soveltuu mainiosti talvimatkan majoitukseksi. Maisemia voi ihailla jopa suoraan
omasta huoneesta, sillä jokaiseen hotellihuoneeseen kuuluu parveke tai terassi. Vaivattoman matkan päässä hotellilta löytyvät Davosin päähiihtokeskukset.
Mikäli bisnes on matkan päätarkoitus, asioita voi hoitaa hotellin business centerissä ja kaupungin kongressikeskuskin löytyy kivenheiton päästä.
Asiakasarvioissa erinomaiseksi luonnehditussa hotellissa on ihanaa rentoutua talviurheilun tai kulttuurin täyttämän päivän jälkeen. Juuri nyt voi säästää jopa
30 % huoneen hinnasta, joka on alkaen 108 € per yö.

Urheiluintoilijan Hotel Cresta

Toinen Davosin valinta on erittäin hyvin sopiva hiihtäjille. Hotel Crestan huonehinnat ovat 70 € ylöspäin, parhaillaan jopa 20 % alennuksella. Päivät kuluvat
leppoisasti loistavan latuverkoston ja upeiden alppirinteiden parissa, ja hiihtotamineet säilyvät kätevästi hotellin suksivarastossa after skin ajan. Davosia ei
turhaan kutsuta talviurheilun mekaksi. Matkalla kannattaa ottaa ilo irti mahdollisuuksista ja vierailla esimerkiksi hotellin lähellä sijaitsevalla Vaillant
Areenalla, joka on menestyksekkään jääkiekkojoukkue HC Davosin kotikenttä. Joulukuussa matkustavat pääsevät myös seuraamaan hiihdon
maailmancupin osakilpailua.

Luksuslomailijalle Kempinski Grand Hotel Des Bains

Luksusmatkaa suunnittelevan valinta on Kempinski Grand Hotel St.Moritzin Graubündenissa. Hotellin kylpylä, saunat sekä hierontapalvelu huoneisiin luovat
lomaan ylellisyyttä. Kaksi kertaa talviolympialaisten näyttämönä toiminut St. Moritz kylpee auringossa yli 300 päivää vuodessa. Harvoin löytyy yhtä otollisia
olosuhteita haastavista rinteistä ja laskemisen huumasta nauttimiseen. Mahakelkkailun synnyinkaupungissa majoittuu yön astetta hohdokkaammin 193 €
hinnalla alkaen.

Retkeilijän Hotel Hemizeus

Yksilöllistä vuoristotunnelmaa tarjoaa Zermattin helmi, hotel Hemizeus. Matterhorn-vuoren rinteessä sijaitsevasta hotellista on kätevä tehdä retkiä upeaan
ympäristöön, esimerkiksi Schwarzsee-järvelle tai huikaisevaan Dossenin jäätikköpuistoon. Hiihtäjää innostaa se, että Sunneggan talviurheilukeskukseenkin
on vain muutama kilometri. Hotelli tarjoaa urheilumahdollisuuksien lisäksi myös kauneushoito- ja hierontapalveluja. Juuri nyt varaamalla säästää jopa 25 %
kolmen yön majoituksesta, hinnat alkaen 135 € per yö.

http://fi.hotels.com/hotellitarjoukset/fi-hiihtoloma/#tab1

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö.
Hinnat on tarkistettu 8.11.2013, joten muutokset ovat mahdollisia.

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita viestintätoimisto AC-Sanafor 040 706 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.


