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Nämä kaupungit rokkaavat!
Konserttimatkat ovat hauska tekosyy lähteä ulkomaille. Mutta missä kaupungeissa musiikin ystävän on helpointa yhdistää
keikkatunnelmaan myös rockin historian lehtien havinaa? Hotels.comin vuosittainen Hotel Price Index (HPI) listasi joitain
olennaisimpia rock-kohteita, joissa musiikki on tavalla tai toisella imeytynyt osaksi kaupungin historiaa.

Liverpool

Legendaarinen Beatles on jättänyt jälkensä lukemattomiin sydämiin, levyhyllyihin ja yhtyeisiin. Liverpool on kaupunki, josta menestystarina alkoi.
Työläiskaupungista löytyy paitsi yhtyeelle omistettu museo, myös lukuisia bändin alkutaipaleelle tärkeitä paikkoja : Beatles soitti ensikeikkojaan Casbah
Coffee Clubilla ja tarinan mukaan John Lennonin lapsuudenkodin lähellä sijainnut, Pelastusarmeijan ylläpitämä Strawberry Fieldin lastenkoti innosti miestä
muusikon uralle. Kovimmille Beatle-faneille majapaikaksi kelvannee vain Hard Days Night Hotel. Hotellihuoneen keskihinta kaupungissa: 83 €.

Detroit

Lukuisten kulttuuritaustojen kohtauspaikkana toiminut autokaupunki Detroit on monenlaisen musiikin kehto. Kaupungissa ovat maineeseen nousseet niin
r’n’b, hip hop, tekno kuin rock-musiikkikin. Detroitin kaduilta ovat ponnistaneet mm. Madonna ja Eminem ja kaupungille ovat lauluissaan tehneet kunniaa
artistit kuten KISS ja David Bowie. Hotellihuoneen keskihinta kaupungissa: 89 €.

Seattle

Yhdysvaltain lounaiskulman Seattle synnytti 90-luvulla yhden rock-musiikin käänteentekevistä alalajeista: grungen. Genren synkistä, melankolisista
tähdistä kirkkaiten loistivat legendaarinen Nirvana sekä mm. Pearl Jam ja Soundgarden. Rannikkokaupungissa matkaileva musiikin ystävä voi vierailla Kurt
Cobainin muistomerkkinä toimivassa pikkupuistossa solistin entisen kodin lähellä, tai metallista muotoilua henkivässä Experience Music Projectin
museossa. Hotellihuoneen keskihinta kaupungissa: 127 €.

Memphis

Tennesseen suurimmassa kaupungissa sijaitsee eräs rock’n’rollin pyhätöistä: Elvis Presleyn koti Graceland. Vuonna 1957 rokin kuninkaan omistukseen
siirtynyt kartano muuttui Elviksen omistuksessa omistajansa mieleiseksi ja näköiseksi: talon eteen rakennettiin takoraudasta nuottilehtien muotoiset portit
ja kartanon sisätiloihin väsättiin vesiputous. Tarkka matkaaja muistaa myöskin Memphisin Rock N’ Soul Museumin, jossa voi tutustua esimerkiksi rockin
historian etnisiin juuriin. Hotellihuoneen keskihinta kaupungissa: 95 €.

Montreux

Genevenjärven rannoilla järjestetään vuosittain maailman toiseksi suurimmat jazz-festivaalit, joskin 70-luvulta eteenpäin siellä on soitettu paljon muutakin
kuin jazzia. Alkuperäisenä konserttipaikkana toiminut Montreux’n kasino syttyi Frank Zappan vuoden 1971 konsertin aikana tuleen. Vastarannalla paloa
seuranneet Deep Purplen jäsenet kirjoittivat tästä myöhemmin ehkä tunnetuimman kappaleensa, Smoke on the Waterin. Kappale sai sittemmin
nimikkoveistoksensa, joka seisoo Queen-ikoni Freddie Mercuryn patsaan vieressä Montreux’ssa. Hotellihuoneen keskihinta kaupungissa: 164 €.

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.

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö.
Hinnat perustuvat 10.9.2013 julkaistun HPI–raportin tietoihin, 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

Hotels.com on majoitusalan johtava verkkovarauspalvelu, jonka valikoimiin kuuluu yli 240 000 laadukasta hotellia ja B&B-majapaikkaa kansainvälisistä hotelliketjuista aina pieniin
paikallismajoituksiin asti. 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.
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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.


