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Yövy kuin elokuvissa
Lomalla arki on vain kaukainen muisto – eritoten, jos yövyt elokuvahistorian suurimpien  tarinoiden keskellä. Hotels.com kokosi listan
hotelleista, joissa kuka tahansa voi eläytyä vaikkapa merirosvon, salaisen agentin tai vampyyrin elämään.  

Yö hobittien tapaan – The Inn at Honey Run, Ohio

J.R.R Tolkienin romaaniin perustuvan Hobitti-trilogian toinen osa pyörii paraikaa elokuvateattereissa ja Bilbo Reppulin seikkailut kiehtovat faneja ympäri
maailmaa. Nyt voit sukeltaa Hobittien maailmaan aivan konkreettisesti: osa Ohiossa keskellä upeaa luontoa sijaitsevan The Inn at Honey Run -hotellin
huoneista on sisustettu hobitttien maan, Konnun, asuntojen kaltaisiksi.

Fifty Shades of Grey -sarjan näyttämölle – Heathman Hotel, Portland

Fifty Shades of Grey -kirjasarjan fanit tunnistavat varmasti Christianin ja Anan ensimmäisten kohtaamisten näyttämönä toimineen Heathman -hotellin.
Hotelli tarjoaa myös teemaan liittyviä paketteja pariskunnille.

Pedissä Bond, James Bond – Seven, Pariisi

James Bondille kelpaa vain viiden tähden luksus. Pariisilainen designhotelli Seven on sisustanut yhden sviiteistään nautinnonhaluisen salaisen agentin
mieltymysten mukaiseksi. Ehdoton kohde kaikille Ranskan pääkaupungissa vieraileville Bond-faneille!

Vampyyrimotelliin – Pacific Inn Motel, Forks

Twilight-elokuvien tapahtumat sijoittuvat Washingtonissa sijaitsevaan pikkukaupunkiin Forksiin. Vampyyrisaagan noustua maailmanmaineeseen ovat fanit
matkustaneet sankoin joukoin tarinoiden tapahtumapaikoille. Kapungin keskustassa sijaitsevan Pacific Inn -motellin kaikki huoneet on sisustettu Twilightin
hengessä ja puhuttelevat siten niin sarjan faneja kuin oikeitakin vampyrejä!

Purjehdi Jack Sparrown kanssa, Disneyland Hotel, Kalifornia

Hiiohoi! Toimi oman merirosvolaivasi kapteenina ja ota koko perhe matkalle mukaan. Yksi Disneyland Hotellin sviiteistä on suora kopio Pirates of the
Caribbean -elokuvan kapteenin hytistä. Onneksi voit kuitenkin luottaa hotellin kattaviin palveluihin eikä merenkäynti vaivaa.

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita viestintätoimisto AC-Sanafor 040 706 8021.

Hotels.com:

Yvonne Bonanati
Senior PR Manager
Hotels.com
+44 (0) 207 019 2815
ybonanati at expedia.com

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.

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.


