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Omalaatuisimmat hotellit: yö Cadillacin takapenkillä tai
intiaaniteltassa
Oletko kyllästynyt siihen, että hotelli toimii reissuilla vain välttämättömänä yösijana? Hotels.com esittelee eri puolilta maailmaa
ainutlaatuisia hotelleja, jotka jo itsessään tarjoavat matkaajalle unohtumattomia elämyksiä.

Majoitu norsulauman keskellä Balilla

Oletko koskaan kuvitellut, että voisit nukkua elefanttien kanssa? Indonesiassa Balin saarella on tähän mahdollisuus. Elephant Safari Park
Lodge -hotellissa vieraiden ilona on 29 ilmielävää elefanttia. Nauti lomastasi täysin siemauksin uima-altaan reunalla tai rentoutuen hotellin
ensiluokkaisessa kylpylässä. Laajan aktiviteettitarjonnan ansiosta kohde sopii niin romanttiselle matkalle kuin perhelomalle. Valikoimaan
kuuluu koskenlaskua, melontaa, maastopyöräilyä sekä tietenkin retkeilyä elefanttien selässä Indonesian eksoottisissa maisemissa.

Eläinrakkaille matkailijoille sopivasta viiden tähden Elephant Safari Park Lodge:sta saa huoneen alkaen 218 € yöltä.

Yö matadorina Meksikossa

Haaveiletko matadorin urasta? Niille, jotka rakastavat härkätaisteluiden tuomaa jännitystä, Quinta Real Zecatecas Hotel Meksikossa on
täydellinen valinta. Hotelli sijaitsee San Bedrossa, yhdessä Meksikon kauneimmista kaupungeista. Hotellirakennus on entinen
härkätaisteluareena, joka on uudelleenrakennettu hotelliksi. Kaikista hotellin huoneista aukeaa näkymä areenalle, jolla miehet ja härät
taistelivat takavuosina elämästä ja kuolemasta.

Majoituksen hinta ei saa useimpia näkemään punaista, sillä härkätaistelun tunnelmaan pääsee tutustumaan neljän tähden Quinta Real
Zecatecas -hotellissa alkaen 108 € yöltä.

Maantiekiitäjien hotelli Arizonassa

Jos haluaa tuntea itsensä Route 66:n kuninkaaksi, kannattaa yöpyä Wigwam Motel Route 66:ssa. Hotelli sijaitsee Arizonan kuivassa
erämaassa ja tarjoaa matkailijalle mahdollisuuden lepuutella väsyneitä jalkojaan hotellihuoneina toimivissa perinteisissä intiaaniteltoissa eli
wigwameissa. Hotellin yhteydestä löytyy lisäksi täynnä intiaaniaarteita ja vintage-autoja oleva museo, jossa voi palata muistoissaan aikaan,
jolloin Route 66 oli kaikkien autonomistajien ehdoton kohtauspaikka.

Autoilijan unelmayötä pääsee viettämään Wigwam Motel Route 66:ssä alkaen 65 € per yö.

Yö thaimaalaisessa jokilaivassa

Jos haluaa päästä paratiisiin ja kävellä valkoisilla hiekkarannoilla, kannattaa suunnata Imperial Boat House Beach Resortiin Thaimaan Ko
Samuille. Hotellissa on 34 huoneistoa, jotka ovat kokeneet melkoisen muodonmuutoksen: aikaisemmassa elämässään ne ovat olleet
riisiproomuja, jotka kuljettivat riisikuormia pitkin meriä ja Chao Praya -jokea. Alukset on remontoitu ja muutettu kaksikerroksisiksi
luksushotellihuoneistoiksi. Jokaisen yöpyjän etuoikeuksiin kuuluvalta omalta terassilta – tai siis laivan kannelta – käsin voi nauttia paikan
taianomaisesta tunnelmasta. Lisäksi hemmotteluhetkiä tarjoaa hotellin korkealuokkainen kylpylä.



Neljän tähden Imperial Boat House Beach Resort -lomakeitaalta jokilaivamaisen huoneen saa alkaen 111 € yöltä.

Nuku Cadillacin takapekillä Stuttgartissa

V8 Hotel on ehdottomasti paras valinta, jos on hulluna autoihin ja etsii omintakeista yösijaa Stuttgartin seudulla Saksassa. Kaikki paikan
sisustuksessa ja arkkitehtuurissa liittyy autoilun maailmaan. Täällä pakokaasun katkusta ja hevosvoimista unelmoiva matkailija voi toteuttaa
haaveensa ja nukkua yön esimerkiksi Cadillacin pehmustetulla takapenkillä tai Morris Minin kyydissä. Tätä yötä ei autofani heti unohda!

Yö V8 Hotel:ssa maksaa alkaen 135 € yöltä.

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö.
Hinnat on tarkistettu 27.11.2012, 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 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.


