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5 unohtumatonta tapaa viettää uutta vuotta 2013
Uusivuosi ulkomailla voi tarjota unohtumattomia elämyksiä. Jos on kyllästynyt värjöttelemään pakkasessa pikkukaupungin
budjetilla aikaansaatua ilotulitusta tihrustaen, kannattaa tutustua Hotels.comin listaamaan viiteen maailman ainutlaatuisimpaan
uudenvuoden viettopaikkaan.

– Uusivuosi on hauskaa aikaa, jolloin joka puolelta löytyy upeita juhlia. Silloin on myös hyvä matkustaa ennalta tuntemattomiin kohteisiin,
kertoo Laura Watts Hotels.comilta.

– Riippumatta siitä haluaako lähteä hetken mielijohteesta reissuun uudeksi vuodeksi, päästä nauttimaan kylpyläviikonlopusta tai suunnata
sulattelemaan kinkkua laskettelurinteisiin, Hotels.com auttaa parhaiden kohteiden löytämisessä, Watts jatkaa.

Sydney, Australia – Kuuluisimmat ilotulitukset

Sydneyssä uusi vuosi 2013 toivotetaan tervetulleeksi maailmalla ensimmäisten joukossa. Kaupunki on tunnettu juhlistaan, jotka räjäyttävät
vuoden näyttävästi käyntiin. Tänä vuonna Sydneyn kaupunki haastaa juhlijat mukaan illan valospektaakkeliin matkapuhelinsovelluksella, jonka
lataamalla pystyy osallistumaan ilotulitusräiskeeseen. Maailman vaikuttavin ilotulitusesitys koostuu 100 000 pyroteknisestä tehosteesta ja
36 000 erilaisesta raketista.

Vibe Hotel Sydney tarjoaa matkailijoille erinomaiset puitteet viettää uutta vuotta Sydneyssä. Hotellin palveluihin kuuluu uima-allas, sauna ja
kuntokeskus. Huoneen hotellista saa alkaen 124 € yöltä.

Berliini, Saksa – Yhdet Suurimmat ulkoilmabileet

Yli miljoona matkailijaa uutena vuotena houkutteleva Berliini on tunnettu maailman suurimmista ulkoilmabileistä. Berliinin historiallisen
Bradenburgin portin ja Saksan yhdistymissotien kunniaksi pystytetyn voitonpylvään välissä on uutena vuotena kahden kilometrin pituinen
juhlakatu. Juhlissa vieraita viihdyttävät raikuva live-musiikki, laser-showt, eksoottiset ruokakojut, tanssipaikat sekä lukuisat baarit. Ja, mikä
parasta, juhlat ovat avoimet kaikille!

Bradenburgin portin lähistöltä löytyvältä Crowne Plaza Berlin City Centre hotellilta on lyhyt matka uuden vuoden juhlakadun hulinaan ja
huoneen saa edulliseen hintaan alkaen 88 € yöltä.

Dubai – Uusivuosi vastaan maailman korkeimman rakennuksen juurella

Dubain maamerkki Burj Khalifa on maailman korkein rakennus, joka kohoaa 828 metrin korkeuteen. Matkailijoilla on mahdollisuus päästä
ihailemaan henkeäsalpaavia näkymiä rakennuksen 128. kerroksesta. Vaikka Dubaissa uutta vuotta ei virallisesti juhlitakaan, kokoontuu kansa
vuoden vaihteessa keskiyön kynnyksellä Burj Khalifan juurelle ihailemaan komeaa ilotulitusta, jonka lähtöalustana rakennus toimii. Show
välitetään lisäksi yli 3 miljardiin talouteen maailmalaajuisesti. Tänä vuonna uuden vuoden vaihtumista on tähdittämässä paikan päällä Snoop
Dogg, Faithles, Gorillaz ja Arman Van Helden. Myös Kuningatar Elisabeth II saapuu Dubaihin emännöimään uuden vuoden gaalaillallista.

Alle kilometrin päässä Burj Khalifasta sijaitsevasta Al Murooj Rotana hotellista saa huoneen alkaen 227 € yöltä.

South Beach, Yhdysvallat – Kalliimmat uuden vuoden juhlat

Timantteja, shampanjaa ja kaviaaria kaipaavien kannattaa tutustua South Beachin ylelliseen tarjontaan tänä uutena vuotena. Jos lompakosta
löytyy 550 € ylimääräistä, voi ostaa lipun club WALL:iin, jossa juhlakansaa hemmotellaan OTTO KNOWS:n yksityiskeikalla keskiyön tunneilla.
South Beach on täynnä paikkoja, joissa uuden vuoden voi käynnistää tyylillä mutta tyyriisti.

South Beachin luksuslomaa etsivän kannattaa valita The James Royal Palm hotelli, josta saa huoneen alkaen 347 € yöltä. Lomakeskuksesta
löytyy täyden palvelun kylpylä, uima-allas ja baari. Lisäksi shoppailu onnistuu helposti hotellin lähistöllä sijaitsevissa ostoskeskuksissa.

Edinburgh, Skotlanti – Pisimmät karkelot

Vuoden viimeinen päivä on Skotlantilaisille tutummin ”Hogmanay”. Edinburgissa se tarkoittaa kolmepäiväistä uudenvuoden juhlaa. Hogmanay
koostuu live-musiikista, karnevaaleista, soihtukulkueista, elokuvanäytöksistä. Lisäksi siihen liittyen järjestetään uudenvuodenpäivän triathlon,
joka on uinnin, pyöräilyn ja juoksun yhdistelmälaji. Uudenvuodenaattona kannattaa suunnata Edinburghin linnalle 80 000 muun juhlijan
kanssa. Siellä juhlien tunnelmaa nostattavat DJ:t, ulkoilmabaarit ja hyvä ruoka keskiyön perinteisiä ilotulituksia unohtamatta.

Meren tuntumassa sijaitseva Holiday Inn Express Edinburgh Waterfront hotelli tarjoaa edulliset puitteet majoittua, jos päättää suunnatta uutena
vuotena Edinburghiin. Huoneen saa alkaen 62 € yöltä.

•                    Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö.

•                    Hinnat on tarkistettu 27.12.2012, 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.


