
 

 
Unika och alternativa boenden står i fokus i Booking.coms  

Guest Review Awards 2017 

 
För första gången någonsin tar lägenheter förstaplatsen från hotell som den mest prisbelönade 

boendetypen 2017 

 
MALMÖ – 18 JANUARI 2018 – Booking.com, världsledande i att koppla samman resenärer med det 
bredaste urvalet av fantastiska ställen att bo på, hedrar idag de partners som gång på gång ger sina 
gäster otroliga upplevelser med en Guest Review Award. Utmärkelserna är baserat på över 140 miljoner 
recensioner och i år har 549 937 boenden i 218 länder och territorier blivit prisbelönade, bland annat 
länder som inte tidigare fått priser som t.ex. Kuba, Ekvatorialguinea och Liberia. Topp tre länderna som 
fick flest priser var Italien (81 603), Frankrike (33 500) och USA (30 502).  
 
För första gången någonsin har lägenheter fått fler priser än hotell – lägenheter utgör 30 % av de 
prisvinnande boendena 2017. Faktum är att fyra av fem av de mest prisbelönade boendetyperna inte är 
traditionella hotell: lägenheter (165 876), hotell (132 339), pensionat (63 697), bed & breakfasts 
(55 833) och semesterbostäder (29 634). 
 
I Sverige har 2267 boenden, av alla typer fått ett pris. Det genomsnittliga recensionsbetyget för dessa 
boenden är 8,6.  
 
Det fortsatta stora intresset för unika vistelser återspeglas i en studie som nyligen utfördes av 
Booking.com.  Av 19 000 resenärer i 26 länder angav en av tre (33 %) att de skulle föredra att bo i en 
semesterbostad istället för ett hotell under 2018. Dessutom sa en av fem (21 %) att de skulle överväga 
att registrera sin bostad på en resesajt under det kommande året. Samtidigt vill över 40 % av 
resenärerna bo på ett typ av boende som de aldrig tidigare bott på under 2018, vilket visar att intresset 
för ett brett urval av olika slags boenden fortfarande är stort. 
 
“De över 140 miljoner recensionerna på Booking.com är verkliga erfarenheter som riktiga gäster har valt 
att dela med sig av. Recensionerna hjälper inte bara resenärer när de ska hitta rätt boende, de ger även 
partners möjligheten att få feedback i realtid, något som kan ha en positiv inverkan på deras 
verksamhet”, säger Peter Verhoeven, Global Director of Partner Services på Booking.com. “Med dessa 
utmärkelser vill vi gratulera, tacka och hedra en unik samling sanna hjältar inom hotellbranschen – våra 
partners – som varje dag hängivet skapar otroliga gästupplevelser och fina reseminnen för resenärer.” 
 
 
ETT URVAL AV FANTASTISKA BOENDEN I SVERIGE SOM FÅR ETT PRIS FÖR 2017 
 

Namn 

Von Otterska Villan i Gränna 

Stad 

Gränna 

Boendeform 

Apartment 

Betyg 

9.7 
Dorsia Hotel & Restaurant Göteborg Hotel 9.6 

Norrängens Alpacka Bed & Breakfast Broddbo Bed and Breakfast 9.6 

Månstorps Gård  Laholm Bed and Breakfast 9.6 

Kattrumpans B&B Kalmar Bed and Breakfast 9.5 

https://www.booking.com/hotel/se/von-otterska-villan-i-granna.en-gb.html
https://www.booking.com/hotel/se/dorsia-hotel.en-gb.html
https://www.booking.com/hotel/se/norrangens-alpacka.en-gb.html
https://www.booking.com/hotel/se/manstorps-gard.en-gb.html
https://www.booking.com/hotel/se/kattrumpans-b-amp-b.en-gb.html


 

 
Wild B&B Arvidsjaur 

 
Arvidsjaur 

 
Country house 

 
9.4 

Backlund Boende i Dalarna  Vikarbyn Bed and Breakfast 9.4 

Lydmar Hotel Stockholm Hotel 9.3 

Residence Perseus Stockholm Apartment 9.3 

Gamla Stan Simrishamn  Simrishamn Apartment 9.3 

Avenue A1 Göteborg Apartment 8.7 

 
Meddelande till redaktörer: 
För att få en utmärkelse måste boendet ha haft ett genomsnittligt recensionsbetyg på 8,0 eller högre, 
baserat på minst 5 recensioner gjorda senast kl. 23.29 (CET) den 31 oktober, 2017. Endast gäster som 
har bott på ett boende kan lämna en recension om sin upplevelse på Booking.com. Efter att de har 
checkat ut från boendet erbjuds de att betygsätta upplevelsen på boendet enligt sex kategorier: 
renlighet, bekvämlighet, läge, faciliteter, personal och prisvärdhet. Eftersom dessa recensioner inte 
redigeras eller justeras på något sätt kan resenärer använda sig av dem för att få en autentisk bild av vad 
andra gäster tycker om boendena på Booking.com. 

 
 

### 
 

 
KONTAKTUPPGIFTER FÖR BOOKING.COM 
Booking@aspekta.se 
 
Om Booking.com:  
Booking.com grundades 1996 i Amsterdam och har gått från att vara ett litet, holländskt start up-företag till ett av 
världens största e-handelsbolag. Booking.com är en del av Priceline Group (NASDAQ: PCLN) och har över 15 000 
anställda på 198 kontor i 70 länder. 
 
Vår vision är att göra det möjligt för alla att upptäcka världen, och därför investerar Booking.com i digital teknologi 
som gör det lättare att resa. På Booking.com sammankopplar vi resenärer med världens största utbud av 
fantastiska ställen att bo på – allt från lägenheter, semesterbostäder och familjeägda B&B-boenden till 5-stjärniga 
lyxhotell, trädkojor och till och med igloor. Booking.coms webbplats och appar finns på över 43 språk och erbjuder 
över 1,5 miljoner hotell och boenden i fler än 125 000 destinationer i 230 länder och territorier över hela världen. 
 
Varje dag bokas över 1,4 miljoner rumsnätter på vår plattform. Oavsett om våra kunder ska göra en fritids- eller 
jobbresa kan de direkt boka det perfekta boendet snabbt och enkelt med Booking.com – utan bokningsavgifter och 
med prismatchning. Booking.coms kundtjänst står redo att hjälpa kunder på 43 språk – när som helst på dygnet.  
 
Följ oss på Twitter och Instagram, gilla oss på Facebook. Besök global media room för att få de senaste nyheterna, 
siffrorna och inblickarna. 

https://www.booking.com/hotel/se/wildbyn-b-and-b.en-gb.html
https://www.booking.com/hotel/se/backlund-boende-i-dalarna.en-gb.html
https://www.booking.com/hotel/se/lydmar.en-gb.html
https://www.booking.com/hotel/se/residence-perseus.en-gb.html
https://www.booking.com/hotel/se/gamla-stan-simrishamn.en-gb.html
https://www.booking.com/hotel/se/apartment-sweden-ab.en-gb.html
mailto:Booking@aspekta.se
https://www.booking.com/index.sv.html
http://www.twitter.com/bookingcom
https://www.instagram.com/bookingcom/
http://www.facebook.com/bookingcom
https://news.booking.com/

