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Näissä kohteissa matkailijat maksoivat eniten majoituksesta:
listan kärjessä Muscat
Matkailijat pulittavat hotelliyöstä eniten Omanin pääkaupungissa Muscatissa. Tämän Arabian niemimaan kaakkoisosassa
sijaitsevan maan keskuksen taakse jäävät esimerkiksi tunnetusti kalliit New York ja Moskova. Hintatiedot ilmenevät
Hotels.comin äskettäin julkaistusta Hotel Price Index (HPI®) -raportista.

Omanin Muscatissa kustansi matkailijalle peräti 236 € yöltä vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Muscat sijoittui listan kärkisijalle huolimatta siitä, että
kaupungin hotellihinnat olivat laskeneet 6 % vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan nähden. Seuraavaksi eniten matkailijat maksoivat Italian hienostuneella
lomasaarella Caprilla. Hotellihuone Napolin lounaispuolella sijaitsevalla saarella maksoi tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla keskimäärin 213 euroa.
Luksussaari Caprin hotellihinnat ovat laskeneet vuoden takaisesta verrokkiajankohdasta peräti 11 %.

Brasilian talous porskuttaa ja maa odottaa jo innolla vuonna 2014 kesällä pelattavaa jalkapallon MM-turnausta, jota Brasilia isännöi. Tämä yhdistelmä sekä
Rio de Janeiron asema Brasilian ykkösturistikohteena tekevät Riossa yöpymisen matkabudjettia kolmanneksi eniten rasittavaksi. Suurenmoisena
kaupunkinakin tunnetussa Riossa hotellihuone kevensi matkailijan lompakkoa keskimäärin 201 eurolla yöltä. Kuten kahdessa muussa kärkikolmikon
kaupungissa, myös Rio de Janeirossa hinnat laskivat. Rion hotellihinnat tippuivat 7 % vuoden 2013 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana verrattuna
vuoden 2012 alkupuoliskoon.

Neljäntenä listassa tulee Monacon kasinostaan tunnettu Monte Carlo. Ökyrikkaiden veroparatiisissa hotellimajoittumista ei voi kuvailla edulliseksi.
Hotelliasukas maksoi vuoden alkupuoliskolla huoneesta lilliputtimaassa 193 euroa yöltä. Vastoin kärkikolmikon trendiä, Monte Carlossa hotellihinnat
kasvoivat peräti 16 % viime vuoden alkupuoliskoon nähden. Monte Carloa seuraa matkailijalle tunnetusti tyyris New York, jossa hotelliyö maksoi
keskimäärin 183 euroa. Ison Omenan hinnat kasvoivat 2 % edellisvuoden alkuun nähden. Yhdysvaltain eteläisin piste Key West tulee viidentenä ja
hotellihuoneen hinta oli 5 % nousun jälkeen 181 euroa yöltä.

Taulukko 1: Kaksikymmentä hotellikaupunkia, joissa matkailija maksoi majoituksesta eniten vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla sekä hintojen prosentuaalinen muutos vuoden 2012
kuuteen ensimmäiseen kuukauteen verrattuna.

Kohde Hinnat vuoden 2013
alkupuoliskolla

Hinnat vuoden 2012
alkupuoliskolla

Hotellihintojen
prosentuaalinen muutos

Muscat 236 € 250 € -6 %
Capri 213 € 239 € -11 %
Rio de Janeiro 201 € 218 € -7 %
Monte Carlo 193 € 167 € 16 %
New York 183 € 180 € 2 %
Key west 181 € 173 € 5 %
Dubai 177 € 162 € 10 %
Geneve 174 € 188 € -8%
Amalfi 171 € 146 € 17 %
Moskova 167 € 168 € -1 %
Boston 155 € 165 € -6 %
Cancun 153 € 131 € 17 %
Perth 152 € 152 € 0 %
Singapore 149 € 149 € 0 %
Miami 147 € 133 € 10 %
Zürich 144 € 151 € -5 %
Venetsia 142 € 133 € 6 %
Sao Paulo 141 € 149 € -5 %
Hong Kong 138 €   144 € -4 %
San Francisco 138 € 131 € 6 %

Hotels.comin Hotel Price Index (HPI®) on säännöllinen tutkimus hotellihinnoista merkittävimmissä matkakohteissa ympäri maailman. HPI® eli hotellien
hintaindeksi perustuu Hotels.com-sivustolla tehtyihin varauksiin ja niistä maksettuihin todellisiin hintoihin vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Varaus-
ja hintatiedot perustuvat noin 150 000 hotelliin ympäri maailman.

Liitteenä HPI-raportti kokonaisuudessaan PDF-muodossa

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita viestintätoimisto AC-Sanafor 040 716 9559 tai 040
706 8021.
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Hotels.com on osa kaikilla merkittävillä markkinoilla toimivaa Expedia-ryhmää ja sen valikoimiin kuuluu yli 220 000 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.
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