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Game of Thrones -fanien pyhiinvaellus: Hittisarja synnyttää
maailmanlaajuista kaukokaipuuta
Hotels.com™ -hotellisivuston keräämien maailmanlaajuisten tietojen mukaan hittisarja on saanut aikaan räjähdysmäistä kasvua
kuvauspaikoille suuntautuvien matkojen määrässä

Haut Islantiin, Muurin toiselle puolen, ovat kasvaneet 285 % sarjan 4. kaudesta lähtien*

Hakujen määrä on noussut 120 % Kroatian Splitiin, joka toimii entisen orjakaupungin Meereenin näyttämönä
Vauraaseen ja vaikutusvaltaiseen Braavosin kaupunkiin sijoittuvia tapahtumia kuvattiin Kroatian rannikolla Šibenikissä, jonne on tehty
60 % enemmän hakuja aiempaan verrattuna

Espanjan Sevilla, joka on antanut kasvot fiktiiviselle Dornelle, kasvatti hakumääriään 85 %:lla sen näyttäydyttyään ensimmäistä kertaa 5.
kaudella. Nyt Sevillaan kohdistuvat haut ovat kivunneet 145 % korkeammalle. 
Sarjan tärkeimpiin kuuluvan kuvauskohteen ja 7. kauden kohutuimman kuvauspaikan Belfastin haut ovat nousseet lähes 120 %:iin.  

  

Maailma odottaa jännityksellä Game of Thronesin 7. kauden alkua, mutta sarjan fanit eivät ole jääneet odottelemaan talven tuloa vaan
alkaneet suunnitella lomamatkoja Seitsemän kuningaskunnan innoittamina. Hotels.com™ onkin havainnut dramaattisen nousun sarjassa
nähtäviin upeisiin matkakohteisiin kohdistuvissa hauissa.

Maailman suosituimpiin televisio-ohjelmiin kuuluva sarja** on kiihdyttänyt miljoonien fanien mielikuvitusta sarjan alusta lähtien vuodesta 2011.
Viime kauden jokainen jakso keräsi yli 23 miljoona katsojaa*** ympäri maailman.

Niin sarjan keskeisimmät kuin uuden kauden odotetuimmatkin kuvauspaikat ovat nousseet fanien matkatoivelistalle. Matkailun asiantuntija
Hotels.com on nähnyt valtavaa kasvua matkahauissa kuvauskohteisiin, jotka sijaitsevat Islannissa, Espanjassa, Kroatiassa ja Pohjois-
Irlannissa.

Muurin toiselle puolen
Islanti toimii sarjan ikimuistoisimpiin kuuluvan maiseman näyttämönä. Muurin takaista maata esittävään Islantiin kohdistuneet matkahaut
ovatkin kasvaneet dramaattisimmin kaikkiin muihin kuvauspaikkoihin verrattuna. Tätä kuvauksellista matkakohdetta on etsitty yli 285 %
enemmän vuodesta 2014 lähtien, jolloin Game of Thrones -mania alkoi vallata maailmaa. 

Hakujen määrä Islantiin kasvaa kasvamistaan, sillä hakutiedot vuodelta 2017 näyttävät 30 %:n kasvun edellisvuoteen verrattuna. Islannin
kestosuosio ei tule yllätyksenä, taistelihan sarjan rakastetuimpiin hahmoihin kuuluva Jon Nietos maan jäisissä maisemissa ikimuistoisesti villejä
ja Muukalaisia vastaan. 

Kroatian satamassa
Toisena sarjan pääkuvauspaikkana toimineen Kroatian lukuisat kohteet ovat myös nähneet merkittävää kasvua matkailijoiden määrässä.
Dalmatian rannikolla sijaitsevaa muinaista Splitin kaupunkia on haettu lähes 120 % useammin aiempaan verrattuna. Daenerys Targaryenin
fanit suuntaavat mielellään Diocletianuksen palatsiin, joka toimii Lohikäärmeiden äidin valtaistuinsalina.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt Šibenik, joka on antanut puitteet kuuluisalle Braavosin kaupungille. Kuitenkin myös Šibenikiin on tehty 60 %
aiempaa enemmän hakuja.

Kyiden pesässä Sevillassa
Faneja houkuttelee myös Espanjan Sevillan lämmin ilmasto ja epikurolainen elämäntyyli. Kaupunkiin kohdistuvat haut ovatkin kasvaneet
hulppeat 145 %. Sevillaa käytettiin Dorneen sijoittuvien kohtausten kuvauspaikkoina. Dorne on seitsemästä kuningaskunnasta eksoottisin ja
Martellin suvun kotipaikka.  

Irlantilaista charmia

Kauan odotetun 7. kauden lähestyessä fanit ovat kohdistaneet katseensa ennen kaikkea Belfastiin. Lähes kaikilla kausilla nähdyn Vihreän
saaren karun pohjoisosan on huhuttu olevan tulevan kauden keskeisin paikka. Ennen uusimman kauden alkua Belfastin hotelleihin tehdyt
haut ovat kasvaneet lähes 120 %, ja tämä kaupunki onkin valmistautunut vastaanottamaan tuhansia faneja vuonna 2017. 

Isabelle Pinson, Vice President, EMEA Hotels.com-brändistä kertoo: ”Game of Thrones on innoittanut lukuisia faneja hakemaan sarjan upeita
kuvauspaikkoja ennennäkemättömässä mittakaavassa. Majoitusasiantuntijoina ja matkailun ystävinä olemme innoissamme saadessamme
tarjota ikimuistoisia ja palkitsevia yöpymiskokemuksia kaikille niille, jotka haluavat matkustaa suosikkisarjansa maisemiin. Muun maailman
tapaan mekin odotamme jännityksellä 7. kautta ja mahdollisuutta vierailla sarjan upeilla kuvauspaikoilla.

Aatelissuvuista aatelisille kelpaaviin hotelleihin: Parhaat hotellit kuvauspaikoilla vierailua varten

Mývatn, Islanti – Muurin toisella puolen

Majoittuminen 3 tähden Fosshotel Myvatnissa on ehdoton kokemus kaikille seikkailunjanoisille. Puolen tunnin kävelymatkan päässä Mývatn-
järveltä sijaitsevaa aluetta käytettiin Muurin toisella puolen tapahtuneissa kohtauksissa. Lähistöltä löytyvät myös Mývatnin luonnonkylpylä ja
dramaattinen Hverfjallin kraatteri, jotka on helppo kuvitella villien ja Muukalaisten asuinsijoiksi.

Fosshotel Myvatnin lähtöhinta on 245 euro per huone, per yö¥.  

Sevilla, Espanja – Dornen Vesipuutarhat



3,5 tähden Hotel Boutique Elvira Plaza vie sinut Dornen ylelliseen maailmaan Westerosin eteläisimpään kolkkaan. Tämä valoisa ja seesteinen
hotelli on vain kivenheiton päässä Sevillan majesteettisesta Alcázarista, joka tunnetaan myös Martellin suvun palatsina. 

Hotel Boutique Elvira Plazan lähtöhinta on 88 euro per huone, per yö¥.  

Split, Kroatia – Meereen

Haluatko majoittua kuin kuninkaallinen? 4 tähden Bella Notte Di Spalato sopii juuri tätä tarkoitusta varten. Splitin muinaisen Diocletianuksen
palatsin lähellä sijaitseva hotelli on saanut runsaasti vaikutteita sitä ympäröivästä ikivanhasta arkkitehtuurista. Lähde kävelyretkelle alueen
kapeille kaduille ja syrjäisille kujille.

Bella Notte De Spalaton lähtöhinta on 201 euro per huone, per yö¥.  

Šibenik, Kroatia – Braavos 

Aivan Šibenikin keskustan ulkopuolella sijaitseva 4 tähden Heritage Hotel Life Palace huokuu vanhan maailman vetovoimaa dekadenteilla
yksityiskohdilla varustettuna. Yövy tämän kuulun kaupungin sydämessä vain kahden minuutin kävelymatkan päässä kuuluisalta Pyhän
Jaakobin katedraalilta.

Heritage Hotel Life Palacen lähtöhinta on 163 euro per huone, per yö¥.  

Belfast, Pohjois-Irlanti – Rautasaaret

Tyyliltään niin loistelias kuin nykyaikainenkin Malmaison Belfast on täydellinen vastakohta alueen karuille maisemille. Suuri osa sarjan
kuvauksista tehdään Pohjois-Irlannissa, Belfastin Titanic Quarterin Titanic Studios -kuvausstudiossa. Tosifanit voivat osallistua
studiokierrokselle ja nähdä vilaukselta tähtinäyttelijöitä sarjan lavasteissa.  

Malmaison Belfastin lähtöhinta on 129 euro per huone, per yö¥.  

Essaouira, Marokko – Astapor

Muinainen Essaouiran kaupunki toimi Astaporin kuvauspaikkana, josta Tahrattomien armeija on kotoisin. Yövy 4 tähden Dar L‘Oussiassa, joka
sijaitsee vanhan portugalilaisen linnakkeen tuntumassa satama-alueella, jossa kuvattiin suurin osa Astaporiin sijoittuneista kohtauksista. Tämä
omalaatuinen majoitusliike sijaitsee lyhyen matkan päässä rannalta, ja sen perinteiseen marokkolaiseen tyyliin yhdistyy moderneja
vaikutteita.  

Dar L ‘Oussian lähtöhinta on 75 euro per huone, per yö¥.  

Ait Benhaddou, Marokko – Yunkain keltainen kaupunki

Orjakauppiaiden kaupunkina tunnettuna Yunkaina toiminut, Marrakechin ja Saharan välillä sijaitseva Ait Benhaddou on tehty kokonaan
savesta. Dar El Hajassa yöpyvät asiakkaat eivät voisi päästä lähemmäs tapahtumien ydintä. Tunnet itsesi kuin aidoksi aavikon asukkaaksi
vaellessasi tämän Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvan marokkolaiskylän kaduilla. 

Dar El Hajan lähtöhinta on 50 euro per huone, per yö¥.  

-          PÄÄTTYY -

Huomautuksia toimittajille:

¥Ilmoitettuihin hintoihin sisältyvät verot ja lisämaksut, ja niiden saatavuus riippuu varausajankohdasta.

*Hotels.comin hakutiedot 2014–2017. Hakujen kasvutiedot on saatu vertailemalla vuoden 2014 huhti–kesäkuun tietoja vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon,
ellei toisin ole mainittu.

**Perustuu vuonna 2016 tehtyyn maailmanlaajuiseen tutkimukseen, jonka toteutti Parrot Analytics.

***PerustuuHBO:n tietoihin vuodelta 2016.

****Palkintoyö ei sisällä veroja ja maksuja. Katso täydet ehdot ja rajoitukset

***** Salaiset hinnat ovat saatavilla Hotels.com -sovelluksen käyttäjille, Hotels.comTM Rewards -ohjelman jäsenille ja henkilöille, jotka ottavat
käyttöön Salaiset hinnat verkkosivustolla tilaamalla Hotels.comin sähköpostitse lähetettävän uutiskirjeen. Kun näet salaiset hinnat -bannerin
hakutuloksissa, voit varata kyseisen hotellin salaisella hinnalla. Saatavilla valituissa hotelleissa ja vain valituille päiville. Tarjousta koskevat
täydet ehdot ja rajoitukset.

Saat lisätietoja Hotels.comin sivustolta osoitteessa www.hotels.com. 

For further information, please contact: 
Bo Lindholm, press contact, Hotels.com, Nordics. 
bo.lindholm@cohnwolfe.com 

+4684022700

Tietoja Hotels.comista

Hotels.com on Hotels.com L.P.:n yritys, joka on johtava majoitusvaraussivusto. Sen kautta varattavissa oleviin majoitusliikkeisiin kuuluu
kansainvälisiä ketjuja, täysihoitoperiaatteella toimivia lomakeskuksia sekä aamiaismajoituksia. Lisäksi sivusto tarjoaa sinulle kaikki tarvittavat
tiedot, joiden avulla voit varata täydellisen loman. Asiakkaat saavat välittömiä säästöjä Salaisilla hinnoilla*****, minkä lisäksi Hotels.com
Rewards -ohjelman jäsenet voivat ansaita ja lunastaa palkintoöitä**** tuhansissa majoitusliikkeissä ympäri maailman. Hotels.comin mobiili
Concierge-palvelu iPhonelle on kuin mukana kulkeva asiantuntija, joka mahdollistaa nopeasti erilaisten palvelujen, kuten kuljetuspalvelujen,



ruokalähettien, ravintolavarausten ja aktiviteettien varaamisen. 
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