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Hotelli urheilumatkalle? Tämän lähemmäs kenttää et yöksi pääse
Helsinkiin Töölöön suunnitellaan uutta jäähallia. HIFK:n jääkiekkoareenan lisäksi rakennuskokonaisuuteen on suunnitteilla
erilaisia palveluita – esimerkiksi hotelli. Yhdistelmä ei ole ainutlaatuinen, sillä maailmalta löytyy jo useita hotelleja, jotka
sijaitsevat urheilupyhättöjen yhteydessä. Hotels.com kokosi majoituspaikkoja, joista käsin urheilua voi seurata kirjaimellisesti
paikan päällä – parhaimmillaan jopa suoraan hotellihuoneen ikkunoista.

Hotelli kiekkofanille

Slovakia on yksi Euroopan isoista jääkiekkomaista. Maan pääkaupungissa Bratislavassa on mahdollista majoittua jäähallin yhteydessä
olevassa Double tree by Hilton -hotellissa. Hotellista käsin voi kätevästi jännittää HC Slovan Bratislavan menestystä. Kansainvälisten otteluiden
aikaan hotellilla on myös hyvä tilaisuus bongailla kiekkojulkkiksia, sillä esimerkiksi lehdistötilaisuudet pidetään hotellilla. Hotellilta on myös
helppo lähteä tutustumaan kaupungin muihin nähtävyyksiin, sillä keskusta on vain kymmenen minuutin kävelyn päässä.

Tässä kiekkointoilijan neljän tähden unelmahotellissa majoittuminen maksaa alkaen 89 € yöltä.

Kokous jalkapallo-ottelussa?

Saksan Leverkusenissa voi majoittua kaupungin ylpeydenaiheen, Sami Hyypiän valmentaman jalkapallojoukkue Bayer 04 Leverkusenin
kotistadionille. Lindner Hotel BayArena tarjoaa palvelua neljän tähden edestä. Hotellissa on esimerkiksi mahdollisuus pitää kokousta ja samalla
katsoa jalkapallo-ottelua kentälle antavista seinänkorkuisista ikkunoista. Jalkapallon katsomisen lisäksi stadionhotelli tarjoaa myös
monipuoliset liikuntamahdollisuudet kuntosalista aina rantalentopalloon.

Yöpyminen täällä Leverkusenin urheilupyhätössä ei matkabudjettia liiemmin kavenna, huone maksaa alkaen 62 euroa yöltä.

Periamerikkalainen hotellielämys Kanadan puolella

Baseball on Yhdysvaltojen kansallispeli, ja jenkeissä reissatessa kannattaa vakavasti harkita ottelun sisällyttämistä matkaohjelmaan. Helpoiten
tämä onnistuu tietenkin majoittumalla suoraan baseball-stadionille. Kanadan puolelle poikkeaville tämä on mahdollista, sillä Major Baseball
Leaguen ainoan ei-yhdysvaltalaisen joukkueen Toronto Blue Jaysin kotistadionilta löytyy salonkikelpoinen neljän tähden hotelli. Tarjolla on
myös huoneita, jonka ikkunoista voi seurata Blue Jaysin baseball-ottelua. Renaissance Toronto Downtown -hotelli sijaitsee aivan Toronton
keskustassa, joten myös kaupungin muut nähtävyydet ovat helposti saavutettavissa.

Majoittuminen tässä Toronto Blue Jaysin kotikentän hotellissa kustantaa alkaen 158 € yöltä.

Vuoristomaisemaa ja jalkapalloa

Norjan rannikolla sijaitsevan Molden kaupungin jalkapallostadionin kupeessa sijaitsee Rica Seilet Hotel. Hotellista käsin ei voi virallisesti
suoraan katsoa jalkapallo-ottelua, mutta menetyksen korvaavat varmasti hotellihuoneiden ikkunoista aukeavat henkeäsalpaavan komeat
vuoristomaisemat. Ympäröivät vuorenhuiput kohoavat yli tuhanteen metriin, ja kaupunkia ympäröivä luonto tarjoaa matkailijalle monenlaisia
elämyksiä. Hotellista on myös kirjaimellisesti kivenheiton matka jännittämään paikallisen jalkapalloseuran Molde FK:n ottelua. Seuran ja myös



elämyksiä. Hotellista on myös kirjaimellisesti kivenheiton matka jännittämään paikallisen jalkapalloseuran Molde FK:n ottelua. Seuran ja myös
hotellin omistaa yksi Norjan rikkaimmista ihmisistä, Kjell-Inge Røkke.

Yö tässä vuoristomaisemien keskellä sijaitsevassa stadionhotellissa maksaa alkaen 163 €.

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö.
Hinnat on tarkistettu 15.11.2012, joten muutokset ovat mahdollisia.

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita viestintätoimisto AC-Sanafor 040 766 8874 tai
040 706 8021.
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Hotels.com

Hotels.com on osa kaikilla merkittävillä markkinoilla toimivaa Expedia-ryhmää ja sen valikoimiin kuuluu yli 160 000 laadukasta hotellia, huoneistoa ja B&B-majapaikkaa yli 200 maassa ja yli
25 000 kohteessa ympäri maailmaa. 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.


