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Pilgrimsvandring i de syv kongedømmer: Populært TV-show
vækker rejselysten hos fans i hele verden
Nye tal fra Hotels.com™ viser, at den populære serie Game of Thrones har medført en stigning i antallet af rejser til optagelsesstederne
verden over

Søgninger på Island – scenerne nord for muren – er steget med hele 285 % siden sæson 4*

Der er næsten 120 % flere søgninger på Split i Kroatien, som danner kulisse for den tidligere slaveby Meereen
Scenerne i den velhavende og magtfulde by Braavos blev filmet i en anden by i Kroatien, nemlig Šibenik, som også har oplevet en
stigning i antallet af søgninger på 60 %

Sevilla i Spanien lægger scene til den fiktive by Dorne, og byen har oplevet en stigning i antallet af søgninger på 85 % efter den første
gang dukkede op på skærmen i sæson 5.Nu er antallet at søgninger steget med hele 145 % 
Søgninger på Belfast, hvor meget af serien er filmet og en stor del af sæson 7 rygtes at foregå, er steget med næsten 120 %  

  

Hele verden venter spændt på premieren af den syvende sæson af Game of Thrones. De mange fans af serien venter dog ikke på vinterens
komme for at tage på rejser, der er inspireret af seriens syv kongedømmer. Hotels.com kan nemlig rapportere om en voldsom stigning i antallet
af søgninger på de fantastiske destinationer, hvor optagelserne har fundet sted.

Game of Thrones er blandt verdens mest populære TV-serier**, og serien har inspireret de mange millioner af fans, siden den første gang
rullede over skærmen i 2011. Sidste sæson havde hver episode over 23 millioner seere*** på verdensplan.

De steder, hvor størstedelen af serien er filmet, samt de steder, som efter sigende forekommer i sæson 7, er blevet yderst populære rejsemål
blandt seriens fans. Ifølge rejseeksperten Hotels.com er der sket en enorm stigning i antallet af søgninger på destinationer i Island, Spanien,
Kroatien og Nordirland.

Nord for muren
Island er kulisse for nogle af seriens måske mest ikoniske scener – dem der foregår i det fantastiske landskab nord for muren – og har oplevet
den største stigning i søgeresultaterne. Søgningerne på den naturskønne destination er steget med over 285 % siden 2014, da serien for
alvor fik fodfæste på verdensplan. 

Denne tendens fortsætter, og når tallene sammenholdes fra år til år (2017 i forhold til 2016), er der sket en stigning på 30 % af rejsende, der
gerne vil gå i den flotte Jon Snows frosne fodspor og opleve de steder, hvor han kæmpede mod vildlinger og hvide vandrere. 

Kroatien kalder
Mange af seriens scener er filmet i Kroatien, og flere destinationer i landet har derfor også nydt godt af et øget antal turister.Den gamle by
Split på Den Dalmatiske Kyst har oplevet en stigning i antallet af søgninger på næsten 120 %. Fans af karakteren Daenerys Targaryen
valfarter til Diokletians Palads, som i serien udgør dragemoderens tronrum.

I den mindre kendte kroatiske by Šibenik filmes de berømte scener i Braavos, og denne by har oplevet en lignende vækst med en stigning i
hotelsøgninger på 60 %.

Dorne i Sevilla
Seriens fans søger også mod det varme klima og den afslappede livsstil i den spanske by Sevilla, hvor antallet af søgninger på destinationen
er steget med 145 %. Scenerne i Dorne blev filmet i Sevilla, der er det mest eksotiske af de syv kongedømmer, og her ligger det overdådige
hjem for Huset Martell.  

Irsk charme

I tiden op til den længe ventede premiere på sæson 7 har Belfast også være øverst på rejseønskelisten hos fans. Belfast er med i næsten alle
sæsoner, og der går rygter om, at den nordlige del af den smaragdgrønne ø er centrum for handlingen i sidste sæson. Eftersom søgninger på
Belfast er steget med næsten 120 % inden sæsonpremieren, forventes det, at byen kan byde tusindvis af fans velkommen i løbet af 2017. 

Isabelle Pinson, Vice President, EMEA hos Hotels.com siger:"Game of Thrones har inspireret mange fans i hele verden, som gerne vil se de
smukke optagelsessteder fra serien, og det har givet enorme stigninger i søgeresultaterne. Med vores ekspertise indenfor overnatning og som
de rejseentusiaster vi også er, er det fantastisk at være med til at skabe uforglemmelige og oplevelsesrige ophold for de fans, der gerne vil
opleve stederne i virkeligheden. Ligesom så mange andre venter vi spændt på sæson 7 og til at se de fantastiske steder, hvor serien er
filmet."

Fra kongedømmer til hoteller: De bedste hoteller, når du besøger filmstederne

Mývatn, Island – nord for muren

De eventyrlystne bør ikke snyde sig selv for en nat på det trendy 3-stjernede Fosshotel Mývatn.En halv times gang fra hotellet ligger Mývatn
eller Myggesøen, hvor scenerne nord for muren er filmet. I nærheden findes også Mývatn Naturbade og det dramatiske Hverfjall-krater –
perfekt til udflugter i den vilde natur, hvor vildlinger og de hvide vandrere har deres gang i serien.

Fosshotel Mývatn kan fås fra 1824 DKK pr. værelse pr. nat¥.  

Sevilla, Spanien – Vandhaverne i Dorne



Hotel Boutique Elvira Plaza har 3,5 stjerner, og her kan du genopleve scenerne fra det overdådige Dorne, der udgør den sydligste del af
Westeros.Dette lyse og indbydende hotel ligger kun et stenkast fra det smukke Sevilla Palads ved navn Real Alcázar, hvor Huset Martell har
hjemme i serien. 

Hotel Boutique Elvira Plaza kan fås fra 653 DKK pr. værelse pr. nat¥.  

Split, Kroatien – Meereen

Vil du gerne bo som de kongelige? Så er det 4-stjernede Bella Notte Di Spalato stedet for dig. Dette smukke hotel ligger ved siden af byens
gamle Diokletians Palads, og indretningen er stærkt inspireret af den omgivende antikke arkitektur.Gæsterne kan tage en spadseretur i de
smalle stengader og udforske skjulte nicher.

Bella Notte De Spalato kan fås fra 1494 DKK pr. værelse pr. nat¥.  

Šibenik, Kroatien – Braavos 

I centrum af Šibenik ligger det 4-stjernede Heritage Hotel Life Palace, som byder på en charme og elegance af den gamle verden.Gæsterne
på hotellet befinder sig i hjertet af den ikoniske by, kun 2 minutters gang fra den berømte Sv. Jakova Katedral.

Heritage Hotel Life Palace kan fås fra 1211 DKK pr. værelse pr. nat¥.  

Belfast, Nordirland – Jernøerne

Det smukke 4-stjernede Malmaison Belfast har en overdådig og moderne indretning, som skaber den perfekte kontrast til områdets barske
landskab. Nordirland danner rammen for en stor del af scenerne i serien – men meget af handlingen er dog filmet på Titanic Studios i Belfasts
Titanic Quarter. Her kan de mest entusiastiske fans få en rundvisning i filmstudiet og være heldige at få øje på filmstjernerne under
optagelserne.  

Malmaison Belfast kan fås fra 963 DKK pr. værelse pr. nat¥.  

Essaouira, Marrokko – Astapor

Den marokkanske by Essaouira er kulisse for byen Astapor, der er hjem til slavehæren "De Ubesudlede". Overnat på det 4-stjernede Dar
L‘Oussia, der ligger langs det gamle portugisiske fæstningsværk ved vandet, hvor størstedelen af scenerne i Astapor finder sted.Dette unikke
hotel har en smuk marokkansk indretning med et moderne strejf, og det ligger kun få minutter fra stranden.   

Dar L‘Oussia kan fås fra 558 DKK pr. værelse pr. nat¥.  

Ait-Ben-Haddou, Marrokko – Yunkai, den gule by

Ait-Ben-Haddou ligger mellem Marrakesh og Sahara og er bygget udelukkende af lerjord. Den antikke by blev brugt som optagelsessted for
scenerne i slavebyen Yunkai. Med et ophold på Dar El Haja kan Game of Thrones-fans simpelthen ikke komme tættere på.Her kan de
besøgende føle sig som ægte ørkenvandrere, når de udforsker de gamle gader i denne marokkanske perle, der også er at finde på UNESCOs
verdensarvsliste.  

Dar El Haja kan fås fra 373 DKK pr. værelse pr. nat¥.  

-          SLUT    -

Kommentarer til redaktionen:

¥De angivne priser inkluderer skatter og gebyrer og afhænger af tilgængelighed på reservationstidspunktet.

* Tallene stammer fra Hotels.coms søgedata fra 2014 til 2017. Alle tal er fra 2014 (april til juni) og sammenlignet med samme periode i 2017, medmindre
andet er angivet.

**Ifølge en international undersøgelse fra 2016 af Parrot Analytics

***Ifølge HBO's tal fra 2016

****En bonusovernatning inkluderer ikke skatter og gebyrer. Se alle vilkår og betingelser

***** Hemmelige priser er tilgængelige for brugere af Hotels.coms app, medlemmer af Hotels.comTM Rewards og personer, der har adgang til
hemmelige priser på hjemmesiden ved at abonnere på e-mails fra Hotels.com. Hemmelige priser vises der, hvor du kan se banneret "Din
hemmelige pris" i søgeresultaterne. Kun tilgængelig på udvalgte hoteller og datoer. Underlagt samtlige vilkår og betingelser.

Besøg Hotels.com hjemmeside på www.hotels.com for at få mere information.

For further information, please contact: 
Erik Daun, press contact, Hotels.com, Nordics. 
erik.daun@cohnwolfe.com 
+46 73 936 13 23

Om Hotels.com

Hotels.com L.P. driver Hotels.com, en førende reservationshjemmeside, der tilbyder hoteller i hele verden. På Hotels.com kan du finde alt fra
internationale hotelkæder og resorter med alt inklusive til lokale favoritter og Bed & Breakfasts, og du får desuden alle de oplysninger, du har
brug for med henblik på at reservere det perfekte hotelophold. Kunder kan opnå øjeblikkelige besparelser med vores hemmelige priser*****,
og medlemmer af Hotels.com Rewards-programmet kan samle nætter og indløse bonusovernatninger**** på tusindvis af overnatningssteder
verden over. Med Hotels.coms concierge-tjeneste til iPhone har du altid en lokal ekspert lige ved hånden. Få hurtig adgang til tjenester som
transport, udbringning af mad, restaurantreservationer og aktiviteter. 
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