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Kylpyläloma Baltiassa – arjen luksusta edullisesti
Viro, Latvia ja Liettua ovat tunnettuja laadukkaasta kylpylätarjonnastaan. Hotels.comin asiantuntijat keräsivät listan
suosikeistaan.

Kylpyläkohteiden palvelun korkea laatu ja edullinen hinta ovat erinomainen syy suunnata lomalle Baltian maihin. Tallinnassa, Riikassa ja Vilnassa
historiallinen ja trendikäs kohtaavat kiinnostavalla tavalla. Lomabudjetti riittää arjen luksukseenkin, sillä shoppailu ja herkuttelu on huokeaa ja hotelliyöt
sijoittuvat Euroopan hotellien hintahaitarin huokeampaan päähän.

Euroopan edullisimpia hotelliöitä

Hotels.comin Hotel Price Index (HPI®) –raportti osoittaa, että Baltian maissa yöpyminen on todella edullista. Latviassa ja Liettuassa vietetyt hotelliyöt
sijoittuvat Euroopan halvimpien joukkoon: suomalaiset turistit maksoivat vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla Latviassa vietetystä hotelliyöstä
keskimäärin 71 euroa ja Liettuassa vietetystä hotelliyöstä 66 euroa. Viro on hieman kalliimpi – 83 euroa – mutta silti edullinen.

Tallinna

Tallinnassa viiden tähden luksusta tarjoaa muun muassa erinomaisella paikalla vanhan kaupungin sydämessä sijaitseva hotelli Telegraaf 1800-luvulta
peräisin oleva rakennus suorastaan huokuu luksusta ja hotellin Elemis-kylpylässä voi nauttia lukuisia palkintoja keränneistä hoidoista. Reviiriä kannattaa
aikataulun salliessa laajentaa myös kaupungin ulkopuolelle: esimerkiksi Rakveressä, noin tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta, sijaitseva Aqva Spa on
käymisen arvoinen. Laajan hoitotarjonnan lisäksi hotellivierailla on pääsy kuuteen eri altaaseen.

Latvia

Riikassa keskeisellä paikalla sijaitseva ESPA Radisson Blu Hotel Latvia on äänestetty yhdeksi maailman parhaista kylpylöistä. Uniikki ilmapiiri ja
ammattitaitoinen henkilökunta takaavat unohtumattoman elämyksen, ja hotellin 26. kerroksessa sijaitsevassa sky barista avautuvat upeat näköalat
kaupungin yli. Myös Jurmalan rantakohteesta, noin 25 km päässä Riikasta, löytyy useita erinomaisia hotelleja. Varma valinta on esimerkiksi moderni neljän
tähden Jurmala Spa & Conference -hotelli, jossa vieraiden käytössä on useita altaita ja saunoja ja valittavana yli 100 erilaista hoitoa.

Liettua

Niille, jotka haluavat panostaa luksukseen, on Vilnan keskustassa sijaitseva viiden tähden Kempinski Hotel Cathedral Square paras mahdollinen valinta.
Kylpylän eksklusiivisessa ilmapiirissä kiire ja stressi unohtuvat helposti. Hotellista on upeat näkymät historialliseen vanhaankaupunkiin ja monet
päänähtävyyksistä ovat kävelymatkan etäisyydellä. Palangan rantakohde on puolestaan erinomainen vaihtoehto hiljaisuutta ja rauhaa kaipaaville. Hotelli
Gabijan ilmava ja valoisa kylpyläosasto tarjoaa kattavat palvelut täysivaltaiseen kylpyläkokemukseen. Upea luonto ympäröi hotellia ja merenranta sekä
kasvitieteellinen puutarha sijaitsevat kävelymatkan päässä.

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö.

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.


