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Venäläismatkailijan sydämessä on yhä tilaa naapurille
Viisumivaatimukset eivät hidasta venäläisten matkailuintoa. Päinvastoin, Hotels.comin Russian International Travel Monitor -
selvityksen (RITM) mukaan venäläisten matkailijoiden määrä on maailmanlaajuisesti suuressa kasvussa. Suurin osa
Suomenkin matkailijoista on venäläisiä.

Venäläisten matkailijoiden osuus on muodostanut jo usean vuoden ajan ylivoimaisesti suurimman osuuden kaikista Suomeen
matkustavista. Vuonna 2012 venäläismatkailijat kävivät Suomessa 3,6 miljoonaa kertaa; itänaapurimme nukkuivat täällä tuolloin
noin 1,5 miljoonan hotelliyön edestä.

Lähes 80 % Suomeen matkustavista venäläisistä tulee Pietarista ja sen
lähialueilta. Joulukuussa 2010 avattu uusittu Helsingin ja Pietarin välinen
junareitti sekä entisiä selkeästi nopeammat Allegro-junat ovat kasvattaneet
matkustajien määrää entisestään. Matkailun edistämiskeskus pyrkii
rohkaisemaan myös Moskovan alueella asuvia matkustamaan Suomeen
muun muassa some- ja radiokampanjoiden avulla. Nähtävyydet ja
shoppailu vetävät venäläisiä puoleensa eniten vuodenvaihteessa ja
tammikuun alussa. Toinen suosittu matkustusajankohta on toukokuun alku,
jolloin venäläiset lomailevat juhliakseen vappua ja voitonpäivää.

Vaikka venäläiset ovat perinteisesti matkailleet lähinnä Itä-Euroopassa,
ovat myös uudet eurooppalaiset kohteet alkaneet herättää kiinnostusta.
Vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla venäläismatkailijoiden
suosituimmat kohteet olivat Pariisi, Rooma ja Madrid; Helsinki löytyy listan
sijalta 17. Kasvava keskiluokka, reilu määrä lomapäiviä vuodessa sekä
keskimääräisten vuositulojen kasvu vauhdittavat venäläisten intoa
matkustaa. Hotels.comin RITM-selvityksestä ilmenee Euroopan

matkailukomission tieto siitä, että vuodesta 2006 vuoteen 2012 venäläisten matkailijoiden määrä on yli nelinkertaistunut.
Matkailubuumin takia hotellinpitäjät ympäri maailmaa ovat alkaneet tarjota yhä enemmän venäläisille suunnattuja palveluja.

Vaikka Schengen-alueeseen kuuluvaan Suomeen matkustaessa venäläisiltä vaaditaan viisumi, on Suomi säilyttänyt asemansa
suosittuna kohteena. Viisumivapautta Suomen ja Venäjän välillä käsitellään samassa tahdissa EU:n ja Venäjän viisumisäädösten
muuttamisen kanssa. Suomeen on jo perustettu viisumivapautta valmisteleva komitea, vaikka muutoksia odotetaan aikaisintaan
vuodelle 2018. Sisäasiainministeriö ja Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy ennustavat, että viisumivapauden myötä venäläisten
matkailijoiden määrä tuplaantuisi, heidän kuluttamansa rahamäärä triplaantuisi sekä hotelliöiden määrä nelinkertaistuisi.

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 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.

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.


