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Game of Thrones -kohteet avaavat portin tv-sarjan todellisuuteen
HBO:n fantasiasarja Game of Thrones on kulkenut voitosta voittoon. Sarjan 4. tuotantokausi starttaa ensi kuun alussa ja
fanilaumat odottavat malttamattomina uusia jaksoja. Vaikka Westerosin metsiä, kaupunkeja ja jäisiä lakeuksia ei löydykään
kartalta, voi fantasiamaailman tunnelmaan uppoutua vierailemalla sarjan kuvauspaikoilla. Hotels.com listasi vierailun arvoisia
kuvauskohteita.

Dubrovnik

Adrianmeren rannalla, Kroatian eteläisessä kärjessä sijaitseva Dubrovnik on runollinen näky ja loistava matkakohde, olipa sitten fantasiasarjan
ystävä tai ei. Keskiaikaisen rannikkokaupungin muureilta on mahtavat näkymät merelle – ja mereltä kaupunkiin. Reilun 40,000 asukkaan
Dubrovnik on pieni helmi matkaajalle, joka haluaa yhdistää välimerellisen tunnelman historiallisiin kohteisiin. Hyvä aika vierailla on kaupungin
kesäfestivaalien aikaan. Game of Thronesissa Dubrovnik esittää pääkaupunki Kuninkaansatamaa ja sen katuja.

Islanti

Mahdollisimman luonnonläheistä tutustumista suositun tv-sarjan maisemiin hakevalle voi suositella Islantia. Massiivisen Vatnajökullin jäätikön
lakeuksilla on kuvattu sarjan Muurin taakse sijoittuvia osuuksia. Aluetta ympäröivässä Vatnajökullin kansallispuistossa sijaitsee jäätikön lisäksi
niin vehreitä alankoja kuin jylhiä vuorimaisemiakin: itseään haastavat patikoijat voivat painaa mieleen Hvannadalshnúkurin huipun, Islannin
korkeimman kohdan (2109 metriä merenpinnan yläpuolella).

Pohjois-Irlanti

Vihreän Saaren pohjoisnurkasta löytyy pitkä lista sarjan kuvauspaikkoja. Eikä ihme: Pohjois-Irlanti tarjoaa metsiä, nummia ja rannikkoseutuja,
jotka sarjassa toimivat pääasiassa Starkin suvun hallitsemana Pohjoisena. Sarjan fanit tunnistanevat parhaiten Ballintoyn sataman, jossa on
kuvattu Rautasaarille sijoittuvia osuuksia sekä Wardin linnan, jossa kuvattiin Talvivaaraan sijoittuvia kohtauksia. Pohjois-Westerosin
mahtisuvun kotina on toiminut myös Dounen linna Skotlannissa. Pohjois-Irlannissa tarjolla on jopa kiertomatkoja faneille, jotka haluavat olla
varma, etteivät unohda yhtään kuvauspaikkaa.

Essaouira ja Ouarzazate

Jos puolestaan haluaa vaihtaa fantasiamannerta ja hakea tunnelmaa Westerosin rantoja kauempaa, on suunnaksi otettava Marokko. Erään
rautavaltaistuimen tavoittelijan, Daenerys Targaryenin, tarinasta merkittäviä osuuksia on kuvattu Essaouiran rannikkokaupungissa, jonka
sarjan fanit tuntevat paremmin Astaporina. Aavikkokohtauksia puolestaan on kuvattu Ouarzazaten ympäristössä: alue tunnetaankin osuvasti
”erämaan porttina”.

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita
viestintätoimisto AC-Sanafor 050 372 0661.
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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.

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.




