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Suomalaisten budjetti hotelliöihin tasainen kautta linjan
Suomalaiset ovat valmiita maksamaan saman summan hotellihuoneesta niin koti- kuin ulkomaankin matkalla, ilmenee Hotels.comin
julkaisemasta Hotel Price Index -raportista (HPI).

Kotimaassa suomalaiset maksoivat vuonna 2013 keskihinnan 106 euroa yöltä; ulkomailla yksi hotelliyö puolestaan verotti kukkaroa
keskimäärin 105 euroa.

Muut kansat ovat meitä tottuneempia korkeampiin hintoihin matkoillaan. 32 maan vertailussa peräti 24 maan matkaajat pulittivat vuonna 2013
ulkomailla liikkuessaan enemmän kuin kotimaassaan.

Vertailussa korkeimpiin hintoihin ylsivät sveitsiläiset, jotka maksoivat korkeimman keskihinnan niin kotimaassaan kuin ulkomaillakin. Alppimaan
rajojen sisäpuolella sveitsiläiset olivat valmiit satsaamaan hotelliin keskimäärin jopa 160 euroa yöltä; ulkomailla he löysivät katon päänsä päälle
edullisemmalla 137 euron keskihinnalla.

Koti- ja ulkomaan hinnoissa jopa 50 euron ero

Ulkomaanmatkoillaan hintatietoisinta linjaa noudattivat malesialaiset, jotka maksoivat vertailuryhmistä matalinta keskihintaa 97 eurolla.
Eurooppalaisista hollantilaiset seurasivat ulkomailla reissatessaan tiukinta talouskuria 102 euron keskihinnalla yöltä.

Useiden kansojen kohdalla koti- ja ulkomailla maksetun hotellihinnan ero oli hyvinkin suuri. Argentiinalaisia maailmanmatkaajia tämä ero
kirpaisi eniten: he pulittivat yösijasta ulkomailla peräti 50 euroa kotimaataan korkeampaa keskihintaa. Intialaiset ja thaimaalaiset puolestaan
maksoivat rajojensa ulkopuolella 46 euroa kotikontujaan enemmän.

Vertailussa löytyi myös seitsemän kansaa, joille hotelliyö ulkomailla tuli kotimaan majoitusta edullisemmaksi. Tämän hintaeron kärjessä olivat
singaporelaiset, joita muissa maissa keskimäärin säästetty 31 euroa yötä kohti varmastikin hymyilytti.

Kansallisuus Ulkomailla maksettu hinta Kotimaassa maksettu hinta
Sveitsi 137 € 160 €
Yhdysvallat 131 € 98 €
Norja 130 € 140 €
Japani 128 € 85 €
Argentiina 128 € 78 €
Iso-Britannia 128 € 104 €
Brasilia 127 € 101 €
Kiina 127 € 83 €
Australia 126 € 127 €
Ruotsi 125 € 126 €
Venäjä 122 € 113 €
Uusi-Seelanti 120 € 86 €
Tanska 117 € 121 €
Kolumbia 116 € 99 €
Itävalta 115 € 91 €
Irlanti 114 € 86 €
Intia 113 € 68 €
Thaimaa 113 € 67 €
Kanada 112 € 106 €
Meksiko 111 € 92 €
Etelä-Korea 109 € 105 €
Portugali 109 € 71 €
Singapore 107 € 138 €
Italia 107 € 87 €
Hong Kong 106 € 111 €
Suomi 105 € 106 €
Ranska 105 € 82 €
Saksa 104 € 88 €
Espanja 103 € 74 €
Hollanti 102 € 93 €
Taiwan 98 € 84 €
Malesia 97 € 67 €

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö.



Hinnat ovat matkailijoiden maksamia keskihintoja vuoden 2013 ajalta, joten muutokset ovat mahdollisia

Koko Hotel Price Index -raportin pääset lukemaan täältä.

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 on majoitusalan johtava verkkovarauspalvelu, jonka valikoimiin kuuluu yli 260 000 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://hpi.hotels.com. Seuraa Hotels.comia myös
Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa.


