
Game of Thrones skapar resfeber
Idag är det premiär för säsong 7 av Game of Thrones. Den populära serien skapar resfeber och Hotels.com ser en kraftig ökning i sökningar
på filminspelningsplatserna. En undersökning visar också att de svenska fansen är väldigt intresserade av resor till inspelningsplatserna. 63
procent kan tänka sig att resa till en sådan destination och 17 procent planerar redan en resa.

· Sökningar efter Island, Bortom Muren, är upp 285% sedan säsong 4*

· Nära 120% fler sökningar för Split i Kroatien som fick föreställa den forna slavstaden Meereen

· Staden Braavos, filmat i Sibenik i Kroatien upp 60%

· Sevilla i Spanien fick ett lyft på 85% sedan det först dök upp i säsong 5. Nu har sökningarna ökat med 145%

· Belfast som ryktas vara en av platserna i säsong 7 har ökat med 120%

Game of Thrones är en av världens mest populära serier**, den förra säsongen sågs av mer än 23 miljoner människor***. Destinationerna
som har visats mest och som man tror kommer att visas i säsong sju blir allt mer populära. Hotels.com rapporterar en enorm ökning av
sökningar till destinationer som till exempel Island, Spanien, Kroatien och Nordirland.

De svenska Game of Thrones fansen är ressugna. Hela 63% **** kan tänka sig att resa till någon av inspelningsplatserna. 17% planerar redan
en resa. Kings Landing i Dubrovnik är den populäraste platsen med 24% av fansen som anger den som favorit. Detta enligt en undersökning
av OnePoll i juli.

Res bortom muren
Island, som fungerar som seriens kanske mest spännande landskap, bortom muren, har sett en dramatisk ökning av sökningar. Sökningar till
den vackra destinationen har ökat med över 285% sedan 2014, då serien verkligen började slå världen med häpnad. Den stigande trenden
har hållit sig från år till år (2017 i jämförelse med 2016) då data visar en ökning på 30%.

Landa i Kroatien 
Ett antal destinationer i Kroatien, där mycket av serien också spelats in, har sett en ökning i turism. Nästan 120% fler har sökt efter den antika
staden Split på Dalmatiens kust. Här kan man besöka Diocletianus palats, som fick fungera som drakmoderns tronsal.

Den mindre kända kroatiska staden Sibenik, där scenerna som utspelas i staden Braavos spelades in, har också sett en liknande ökning på
60% för hotellsökningar.

Dorne i Sevilla
Resenärerna är också ute efter det varma klimatet och den njutningsfyllda livsstilen i Spaniens Sevilla,. Sökningar till denna destination ökade
med 145%. Sevilla användes i scener som utspelar sig i Dorne, det mest exotiska av de sju kungadömena, där huset Martells utsmyckade
privata herrgårdar ligger.

Irländsk charm

I väntan på att säsong sju ska börja har Belfast varit högt på fans önskelistor. Denna vilda del av norra delen av Irland har uppträtt i nästan
alla säsonger hittills, och ryktet går att staden kommer vara centrum för mycket av den kommande säsongen också. Sökningar efter hotell i
Belfast har ökat med nästan 120% innan den nya säsongen ens hunnit ha premiär.  

Isabelle Pinson, Vice President, EMEA på Hotels.com, kommenterar: “Game of Thrones har inspirerat så många fans över hela världen vilket
lett till att sökningar efter seriens slående inspelningsplatser har ökat dramatiskt. Eftersom vi själva är reseglada experter inom boende, är vi
jätteglada att kunna erbjuda minnesvärda och givande vistelser till de som vill vara nära där dramatiken utspelades.”

De bästa hotellen att bo på när du besöker inspelningsplatserna

Mývatn, Island - bortom muren

De som är ute efter äventyr kommer uppskatta det trestjärniga och trendiga Fosshotel Mývatn. Hotellet ligger bara en timmes promenad från
sjön Mývatn där scener bortom muren spelades in. Myvatn Nature Baths och Hverfjalls krater ligger också i närheten. Det här är det perfekta
stället för dig som vill känna av hur det är att vistas bland vildar och vita vålnader.

Fosshotel Mývatn går att boka från 2356 SEK per rum och natt¥.

Sevilla, Spanien – Dornes vackra trädgårdar

Det charmiga Hotel Boutique Elvira Plaza med sina 3,5 stjärnor bjuder in till lyxiga Dorne, den sydligaste delen av Västeros. Detta vackra och
ljusa hotell ligger bara ett stenkast från Sevillas pampiga Alcazar, som fick fungera som huset Martells palats i serien.

Hotel Boutique Elvira Plaza går att boka från 844 SEK per rum och natt¥.

Split, Kroatien – Meereen

Vill du bo som en kung? Då kan det 4-stjärniga Bella Notte Di Spalato vara ett perfekt val. Detta vackra hotell ligger precis vid stadens antika
Diocletianus palats och har anammat den historiska stilen. De som väljer att bo här kommer kunna strosa längs de smala kullerstensgatorna
och utforska de dolda nischerna.

Bella Notte De Spalato går att boka från 1929 SEK per rum och natt¥.



Šibenik, Kroatien - Braavos

Precis utanför Šibeniks stadskärna ligger det 4-stjärniga Heritage Hotel Life Palace som erbjuder gammaldags charm kombinerat med
dekadenta detaljer. Gäster kommer bo mitt i denna ikoniska stad om de bokar in sig på detta hotell som ligger bara två minuter från den kända
Sankt Jakobs katedral.

Heritage Hotel Life Palace går att boka från 1564 SEK per rum och natt¥.

Belfast, Nordirland – Järnöarna

Den glamorösa men samtidigt moderna stilen som kännetecknar det 4-stjärniga Malmaison Belfast står i stark kontrast till det råa landskapet
som omger staden. Mycket av serien har spelats in på Nordirland, men stora delar spelades in i Titanic Studios i Belfasts så kallade Titanic
Quarter. Är du ett riktigt fan kan du gå en guidad tur och se stjärnorna i deras rätta element.

Malmaison Belfast går att boka från 1243 SEK per rum och natt¥.

Essaouira, Marocko – Astapor

Astapor, där Daenarys Targaryen fann sin armé, spelades in i den antika staden Essaouira. Dar L‘Oussia är ett 4-stjärnigt hotell som ligger
längs de gamla portugisiska forten vid havet. Större delen av inspelningen i Astapor gjordes här. Detta hotell ligger bara ett par minuter från
stranden. 

Dar L ‘Oussia går att boka från 760 SEK per rum och natt¥.

Aït Benhaddou, Marocko – Yunkai

När man valde inspelningsplats för slavstaden Yunkai valdes Aït Benhaddou, en fortliknande stad som ligger mellan Marrakech och Sahara,
och består helt av lerbyggnader. En vistelse på Dar El Haja gör att du kommer bo så nära inspelningsplatserna som det bara går. De som
besöker staden kommer kunna känna sig som riktiga ökenutforskare när de vandrar längs de gamla gatorna i detta marockanska världsarv.

Dar El Haja går att boka från 482 SEK per rum och natt¥.

Kommentarer till redaktörer:

Priser som anges är inklusive skatter och avgifter och gäller i mån av tillgänglighet vid bokningstillfället.

* Information tagen från Hotels.com sökdata under 2014 – 2017. All information är tagen från 2014 (april – juni) jämfört med samma period
2017, om annat inte angetts.

**Enligt en global studie från 2016 utförd av Parrot Analytics

***Enligt HBO:s siffror från 2016

****Enligt en undersökning genomförd av OnePoll i juli 2017 med 500 Game of Thrones fans bosatta i Sverige

Om du vill ha mer information kan du besöka Hotels.coms webbsida på www.hotels.com.

Om Hotels.com: 

Hotels.com L.P. driver Hotels.com, en ledande webbsida för hotellbokningar med hundratusentals hotell, från internationella kedjor och all-
inclusive-resorter till lokala favoriter och bed & breakfast, tillsammans med all information som behövs för att boka en härlig vistelse. Kunder
får tillgång till direkta besparingar med hemliga priser i appen och medlemmar i Hotels.com Rewards kan samla och lösa in bonusnätter*** på
tusentals hotell världen över. Hotels.com Concierge för iPhone är som att ha en lokal expert i fickan, och ger snabb tillgång till tjänster som
transport, matleverans, restaurangbokningar och aktiviteter. 

© 2017 Hotels.com, LP.  Med ensamrätt.  Hotels.com och logotypen för Hotels.com är varumärken tillhörande Hotels.com, LP.  Alla andra
varumärken tillhör respektive ägare. CST# 2083949-50

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

+4684022700

Om Hotels.com
Hotels.com L.P. driver Hotels.com, en ledande bokningssajt med hundratusentals hotell som innefattar allt från internationella kedjor och all-inclusive till
lokala favoriter och bed & breakfast, och dessutom all den information som behövs för att boka det perfekta boendet.

© 2017 Hotels.com, LP. Hotels.com, Så klart! och logotypen för Hotels.com är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Hotels.com,
LP i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. 
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