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Eurooppalaisten etsivien jäljillä
Modernin Sherlock Holmesin, Sillan Saga Norénin ja Kahden keikan Josef Matulan fanit kuulolle: hotellivaraussivusto Hotels.com vinkkaa
tärpit suosittujen eurooppalaisten rikossarjojen tapahtumapaikoille.

Piippu suuhun ja Baker Streetille

Valtaisan suosion maailmalla ja Suomessa saavuttaneen Uuden Sherlockin fanin ehdoton matkakohde on mustien taksien ja punaisten bussien Lontoo.
Alun perin kirjailija Arthur Conan Doylen luoma Sherlock Holmes -etsivä ratkoo rikosmysteerejä niin Lontoon sumuisilla kaduilla kuin Englannin maaseudun
nummimaisemissa. Holmes-fanien ykköskohde on tietysti Lontoon Baker street 221B, jossa omalaatuisen etsivän koti sijaitsee. Nykyaikaan siirretyn Uusi
Sherlock -sarjan fanien on tosin matkattava osoitteeseen North Gower Street 187 voidakseen poseerata etsivän ovella, sillä sarjan ulkokohtaukset on
kuvattu siellä. Todellisella Baker Streetilläkin kannattaa toki vierailla Sherlock Holmes -museon vuoksi. Oiva majoitusvaihtoehto on totta kai Baker Streetillä
sijaitseva hotelli Park Plaza Sherlock Holmes London, jossa yöpyminen kustantaa alkaen 292 euroa/yö.

Kahden kaupungin Silta

Piinaavan jännittävän ruotsalais-tanskalaisen rikossarja Sillan toinen tuotantokausi pyörii parhaillaan niin Ruotsissa, Tanskassa kuin Suomessakin.
Pohjoismaisena yhteistyönä tuotetun sarjan kovahermoisina poliisisankareina erikoisia ja julmia rikoksia ratkovat ruotsalainen Saga Norén (Sofia Helin) ja
tanskalainen Martin Rohde (Kim Bodnia). Malmön ja Kööpenhaminan kaupungit yhdistävä 7 845 metriä pitkä Juutinrauman silta toimi ensimmäisen
tuotantokauden alkunäyttämönä ja näkyy sarjassa tiuhaan. Pidennettyyn viikonloppuun Tanskan pääkaupungissa voi helposti yhdistää päiväretken tai
yöpymisen Malmössä. Juutinrauman siltaa pitkin kulkevalla junalla matka kaupunkien välillä taittuu puolessa tunnissa. Kööpenhaminan keskustassa
sijaitseva Ascot Hotel & Spa on mainio hotellivalinta. Huoneet alkaen 107 euroa yöltä. Malmössä Renaissance Malmö Hotel tarjoaa tyylikästä majoitusta
alkaen hintaan 118 euroa/yö.

Italialaisautolla Frankfurtin kaduilla

Vastikään lopetettua saksalaisdekkaria Kahden keikkaa (Ein Fall für zwei) ehdittiin kuvata neljällä vuosikymmenellä, yhteensä 32 vuoden ajan.
Suomalaiset tutustuivat yksityisetsivä Josef Matulaan (Claus Theo Gärtner) ensi kerran vuonna 1983 ja sarja on kerännyt katsojia aina näihin päiviin
saakka. Saksassa sarjan viimeinen jakso nähtiin viime pääsiäisenä, mutta italialaisvalmisteisella Alfa Romeolla ajelevan Matulan seikkailut jatkuvat vielä
meillä TV2:n sunnuntai-illan saksalaisdekkareiden ohjelmapaikalla. Autenttisimpiin Matula-fiiliksiin pääsee sarjan kuvauskaupungissa Frankfurtissa. Resepti
saksalaisen etsivän fanilomalle: currywurstia Main-joen rannalla kylmä olut kyytipoikana tai käyskentelyä modernien toimistorakennusten keskellä tässä
kansainvälisessä talouselämän keskuksessa. Näihin maisemiin on helppo kuvitella nahkapusakkainen yksityisetsivä juoksemassa kalliiseen
urheiluautoonsa. Korkeasta INNSIDE Frankfurt Eurotheum -hotellista upeina avautuvat kaupunkinäkymät ovat kuin suoraan Kahden keikan
maisemakuvista. Huoneet alkaen 129 euroa/yö.

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö
Hinnat on tarkistettu 31.10.2013, joten muutokset ovat mahdollisia.

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita viestintätoimisto AC-Sanafor 040 706 8021.
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Hotels.com

Hotels.com on majoitusalan johtava verkkovarauspalvelu, jonka valikoimiin kuuluu yli 240 000 laadukasta hotellia ja B&B-majapaikkaa kansainvälisistä hotelliketjuista aina pieniin
paikallismajoituksiin asti. 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.


