
13.12.2012

Kysely: Nämä ovat maailman parhaat bilekaupungit
27 000 matkailijaa ympäri maailman äänesti New Yorkin maailman parhaaksi bilekaupungiksi

Hotellivaraussivusto Hotels.comin teettämän kyselyn mukaan maailman paras ilta- ja yöelämä löytyy New Yorkista. Kaupungissa on
loputtomasti ravintoloita, baareja ja klubeja viihdyttämään matkailijaa ympäri vuorokauden. Kyselyyn vastasi yhteensä 27 000 matkailijaa
ympäri maailmaa. ”What happens in Vegas stays in Vegas” -sanonnasta tunnettu Las Vegas keräsi toiseksi eniten ääniä. Kolmantena listalta
löytyy Lontoo, jonka vilkkaasta yöelämästä löytyy vuoden ympäri lukuisia paikkoja, jonne suunnata, kun menojalkaa vipattaa.

Vaikka kyselyn kärkikaksikko löytyy Yhdysvalloista, parhaista bilekaupungeista kuusi kymmenestä sijaitsee Euroopassa: Lontoo, Pariisi,
Barcelona, Berliini, Amsterdam ja Madrid. TOP 10 -listalle mukaan mahtuivat myös Los Angeles ja Bangkok. Los Angelesiin suunnatessa
kannattaa etsiä käsiinsä LA Weekly -ilmaislehti, josta löytyy kaupungin sen hetkinen tapahtumatarjonta. Ainut listalle päässyt Aasian kohde
Bangkok on tunnettu värikkäästä yöelämästään, jonka pyörteissä on mahdollista juhlia pikkurahalla yön pikkutunneille asti.

– New York ja Las Vegas tarjoavat takuuvarmasti upeita elämyksiä. Euroopan kaupunkien valttina on monipuolisuus, joka tekee niistä
kiinnostavia matkailijoille ympäri maailmaa, sanoo Alison Couper Hotels.comilta.

– Euroopan yöelämä tarjoaa vierailijalle hyvin monenlaisia kokemuksia. Se voi tarkoittaa pitkää iltaa tanssien jossakin Berliinin kuuluisista
klubeista, rentoutumista Amsterdamin kelluvilla ravintolalaivoilla tai tutustumista kaupungin coffee shop -kulttuuriin. Pariisissa taas iltaa voi
viettää pienissä, tunnelmallisissa baareissa tai sympaattisen kodikkaissa paikoissa elävästä musiikista nauttien, Couper jatkaa.

Taulukko: Maailman kymmenen parasta bilekaupunkia Hotels.comin maailmanlaajuisen kyselyn mukaan

Sijoitus Kaupunki
1 New York
2 Las Vegas
3 Lontoo
4 Pariisi
5 Barcelona
6 Berliini
7 Amsterdam
8 Madrid
9 Los Angeles
10 Bangkok

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.


