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Lontoo edelleen matkakohteiden ykkönen, Tallinna kiilasi Ison Omenan edelle
Hotelliöillä mitattuna suomalaisten vuoden 2013 suosikkimatkakohteet pysyivät pääasiassa samoina kuin edellisvuonnakin,
ilmenee Hotels.comin vuoden 2013 kattavasta Hotel Price Index -raportista (HPI). Ulkomaanmatkojen kärkikohteena pysytteli
vuoden 2012 tapaan Lontoo, kun taas New York joutui luopumaan kakkospaikasta Tallinnan kirkastaessa edellisvuoden
pronssisijansa hopeaksi.

Kärkiviisikosta kolme kohdetta vain vaihtoi paikkoja keskenään Berliinin kivutessa neljänneksi. Uutena tulokkaana kärkikahinoihin oli kolme pykälää
noussut Barcelona sijalla 5. Vuoden 2012 neljänneksi suosituin matkakohde Rooma kärsi puolestaan pienen laskun ja tipahti uudessa tilastossa sijalle 8.

Kaukomaiden lämpö ja eksotiikka olivat Suomessa ilmeisesti nousukurssissa menneenä vuonna: jo ennestään suositut Bangkok ja Dubai nostivat
molemmat sijoituksiaan neljä pykälää, Thaimaan pääkaupunki sijalle 12 ja Arabiemiraattien vauras suurkaupunki sijalle 15.

Vastatuulessa sen sijaan olivat Kööpenhamina ja Phuket, jotka tulivat kärkitaulukossa neljä sijaa alemmas. Top 20:n selkeimmästä pudotuksesta
edellisvuoteen verrattuna vastasi kuitenkin Latvian pääkaupunki Riika, jonka kuuden pykälän lasku pysähtyi sijalle 19.

Suosituimpien kohteiden kärkijoukkoon kipusi viime vuonna kaksi uutta tulokasta: München sijalle 17 sekä Mallorca sijalle 20.

Taulukko 1. Suomalaisten suosituimmat ulkomaan matkakohteet vuonna 2013 hotelliyöpymisillä mitattuna.

Sijoitus Kohde Sijoitus top 20:ssä
2012

Nousu/lasku top 20:ssä vuoteen
2012 verrattuna

1. Lontoo 1. ↔
2. Tallinna 3. ↑ 1
3. New York 2. ↓ 1
4. Berliini 5. ↑ 1
5. Barcelona 8. ↑ 3
6. Pariisi 6. ↔
7. Budapest 9. ↑ 2
8. Rooma 4. ↓ 4
9. Praha 12. ↑ 3
10. Tukholma 10. ↔
11. Kööpenhamina 7. ↓ 4
12. Bangkok 16. ↑ 4
13. Amsterdam 11. ↓ 2
14. Nizza 15. ↑ 1
15. Dubai 19. ↑ 4
16. Miami 18. ↑ 2
17. München — —
18. Phuket 14. ↓ 4
19. Riika 13. ↓ 6
20. Mallorca — —
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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



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.


