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Kolmen tähden matkailua – kulinaristin unelmalomakohteet
Hotellivaraussivusto Hotels.com selvitti, mihin kulinaristin kannattaa matkustaa makuhermoja hellivälle lomalle. Näistä
kaupungeista löytyy eniten kolmella Michelin-tähdellä siunattuja ravintoloita maailmassa. Lisäksi Hotels.comin Hotel Price Index
kertoo, kuinka paljon majoitus näissä kohteissa rasittaa herkkusuiden matkabudjettia.

Mikäli suunnitelmissa on lentää lomalle Atlantin valtameren toiselle puolelle, kannattaa poiketa New Yorkissa syömässä jossain kaupungin
seitsemästä kolme Michelin-tähteä ansainneesta ravintolasta. Brooklynissa sijaitseva Chef's Table at Brooklyn Fare on ensimmäinen kolme
tähteä ansainnut newyorkilainen Manhattanin ulkopuolella sijaitseva ravintola ja ehdottomasti kokemisen arvoinen. Jos aikoo viipyä New
Yorkissa pidempään kuin yhden illallisen verran, kannattaa tämä huomioida matkabudjetissa: Hotel Price Indexin mukaan vuonna 2012
matkailijoiden New Yorkissa maksaman hotelliyön keskihinta kohosi 189 euroon.

Gastronomin ei tarvitse välttämättä lähteä toiseen maanosaan nauttiakseen gourmet-ruoasta. Pariisista löytyy kymmenkunta kolme Michelin-
tähteä ansainnutta ravintolaa. Vuonna 2012 hotelliyö Pariisissa kevensi matkailijan kukkaroa keskimäärin 127 eurolla, mikä jättää tilaa myös
illallisille kuulussa kolmen tähden Guy Savoy -ravintolassa. Ravintolalle nimensä antanut Guy Savoy on maailmankuulu kokki, jonka
ravintolassa loihditut annokset hivelevät niin maku- kuin näköaisteja.

Japani päihittää muut maat gourmet-ravintoloillaan

Peräti kolme top 10 -listan kaupunkia sijaitsee Japanissa: Tokio, Kioto ja Osaka. Kaupungeissa on yhteensä yli kolmekymmentä kolmen
Michelin-tähden ravintolaa. Matkailijalla jää rahaa myös maan kulinaarisesta puolesta nauttimiseen, sillä maan hotellien keskivertohinnat olivat
vuonna 2012 alhaisia verrattuna muihin maailman gourmet-pääkaupunkeihin. Tokiossa ja Kiotossa hotelliyön keskihinta oli viime vuonna 108
euroa, Osakassa ainoastaan 79 euroa.

Tokiosta löytyy peräti 16 kolme Michelin-tähteä ansainnutta ravintolaa – eniten maailmassa. Jos on valmis satsaamaan lomalla laatuun,
kannattaa ruokailla kolme tähteä saaneessa Sushi Saitossa. Ravintolan pääkokki Takashi Saito on tehnyt sushin valmistamisesta taidetta
käyttäen mikroskooppisen pieniä yksityiskohtia ja lisäämällä ripauksen persoonallisuutta jokaisen valmistusvaiheeseen. Sushi Saitossa on tilaa
ainoastaan seitsemälle ruokailijalle, joten paikat on syytä varata hyvissä ajoin.

Myös Hongkongissa, San Sebastianissa, Bruggessa, Lontoossa ja Macaolla on yksi tai useampi kolme Michelin-tähteä omaava
huippuravintola. Vuonna 2012 hotelliyön keskihinta liikkui näissä kaupungeissa 110 euron ja 152 euron välillä.

Taulukko 1. Eniten kolmen Michelin-tähden ravintoloita maailmassa

Kaupunki Hotelliyön keskihinta vuonna 2012
Tokio, Japani 108 €
Pariisi, Ranska 127 €
New York, Yhdysvallat                         189 €
Kioto, Japani 108 €
Hongkong, Kiina 152 €
Osaka, Japani 79 €
San Sebastian, Espanja 133 €
Brugge, Belgia 110 €
Lontoo, Iso-Britannia 139 €
Macao, Kiina 133 €

Hotels.comin Hotel Price Index (HPI®) on säännöllinen tutkimus hotellihinnoista

merkittävimmissä matkakohteissa ympäri maailman. HPI® eli hotellien hintaindeksi perustuu Hotels.com-sivustolla tehtyihin varauksiin. Esitetyt
hinnat eivät ole listahintoja vaan asiakkaiden maksamia hintoja vuonna 2012.

Lue Hotel Price Index -raportti (pdf) kokonaisuudessaan täällä.

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 lähes 200 000 laadukasta hotellia,
huoneistoa ja B&B-majapaikkaa yli 200 maassa ja yli 25 000 kohteessa ympäri maailmaa. Näistä kaikista löytyy täydelliseen



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.


