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Pilegrimsreiser for Game of Thrones-fansen: TV-serien skaper
reisefeber over hele verden
Nye, globale data fra Hotels.com™ viser at suksess-serien fører til stor økning i antall reiser til innspillingsstedene

Søkene etter «Island, nord for muren» har gått opp med over 285 % siden sesong 4.*

Det er nesten 120 % flere søk på Split i Kroatia, som er stedet der scenene fra den tidligere slavebyen Meereen spilles inn.
Den rike og mektige byen Braavos, som i virkeligheten heter Sibenik og ligger på kysten av Kroatia, har hatt en vekst på 60 %.

Sevilla i Spania, som er vertskap for den fiktive byen Dorne, fikk en økning på 85 % i antall søk etter sin første opptreden i sesong 5.
Søkene etter dette reisemålet har nå gått opp med 145 %. 
Søk etter Belfast, som ryktes å være et av innspillingsstedene for sesong 7, og tidligere har vært mye brukt i serien, har økt med nesten
120 %.  

  

Verden venter spent på premieren på sesong 7 av Game of Thrones, men fansen trenger ikke smøre seg med tålmodighet for å få oppleve en
ferie inspirert av fantasyseriens verden. Hotels.com™ kan rapportere om sterk vekst i antall søk på de fantastiske innspillingsstedene som
brukes i serien.

Serien er blant verdens mest populære,** og har bygget opp et stort, internasjonalt publikum etter at den først kom på luften i 2011. Forrige
sesong ble hver enkelt episode sett av over 23 millioner seere*** verden rundt.

Stedene som vises mest i serien, samt de som ventes vist i sesong 7, er blitt svært populære reisemål. Reiseekspertene hos Hotels.com kan
rapportere om store økninger i antallet søk etter reisemål på Island og i Spania, Kroatia og Nord-Irland.

Reis «nord for muren»
Island, som er stedet der man finner seriens kanskje mest ikoniske landskap, «nord for muren», har hatt den største veksten i antall søk.
Søkene etter reiser til Sagaøya har gått opp med utrolige 285 % siden 2014, da seriens popularitet virkelig begynte å ta av. 

Denne trenden ser også ut til å fortsette i tiden framover. Tallene for 2017 har vokst med 30 % sammenlignet med 2016, så det er mye som
tyder på at det fremdeles er mange fans som ønsker å gå i Jon Snows fotspor. 

King's Landing i Kroatia 
Flere destinasjoner i Kroatia, som er et av de viktigste innspillingslandene, har også hatt stor vekst i antall besøkende. Den eldgamle byen
Split på kysten av Dalmatia har opplevd en økning på nesten 120% i antall søk. Fansen av Daenerys Targaryen vil sette pris på en omvisning i
Diokletians palass, der tronsalen hennes befinner seg.

Den mindre kjente kroatiske byen Sibenik, hvor scenene fra den berømte byen Braavos spilles inn, har opplevd en lignende økning. Søkene
etter hotellrom der har gått opp med 60 %.

Dorne i Sevilla
Fansen er også interessert i det varme klimaet og den behagelige livsstilen i Sevilla i Spania. Søkene etter dette reisemålet har økt med 145%.
Sevilla har blitt brukt som innspillingssted for Dorne, som er det mest eksotiske av kongerikene i serien, og stedet der godset til huset Martell
befinner seg.  

Irsk sjarm

I opptakten til premieren på sesong 7 har Belfast ligget på toppen av fansens ønskelister. Den røffe og forrevne nordlige delen av Irland ryktes
å være juvelen i den nye sesongens krone. Antallet hotellsøk etter hoteller i Belfast har gått opp med nesten 120 % før sesongpremieren, og
byen vil ta i mot tusenvis av fans i 2017. 

Isabelle Pinson, Vice President, EMEA  hos Hotels.com sa: «Game of Thrones har fått fans verden over til å drømme om å reise til seriens
fantastiske innspillingssteder, og dette har ført til en stor økning i antallet hotellsøk på disse stedene. Som reiseentusiaster og eksperter på
overnatting er vi glade for å kunne hjelpe fansen med å få givende og minneverdige Game of Thrones-inspirerte ferier. Som så mange andre
mennesker rundt om i verden ser vi fram til sesong 7 og å få se de flotte stedene der serien spilles inn».

Fra flotte hus til fantastiske hoteller: De beste hotellene å bo på når du skal besøke innspillingsstedene

Myvatn på Island – «nord for muren»

For de eventyrlystne er et opphold på det trendy 3-stjernershotellet Fosshotell Myvatn et godt valg. Det ligger bare en halvtimes spasertur fra
innsjøen Myvatn, der scenene fra «nord for muren» spilles inn. I nærheten ligger også Myvatn naturbad og det dramatiske Hverfjall-krateret,
som er perfekte steder å besøke hvis du vil oppleve naturen der villmenn og hvitvandrere ferdes.

Fosshotel Myvatn kan bestilles fra 2319 NOKper rom per natt.¥  

Sevilla i Spania – Dorne

3.5-stjernershotellet Hotel Boutique Elvira Plaza gir deg muligheten til å oppleve det overdådige Dorne, som er den sørligste delen av
Westeros. Dette lyse og flotte hotellet ligger bare et steinkast fra Sevillas majestetiske Alcazar – også kjent som det private slottet til huset
Martell. 



Hotel Boutique Elvira Plaza kan bestilles fra 831 NOK per rom per natt.¥  

Split i Kroatia – Meereen

Vil du leve i kongelig sus og dus? Da er 4-stjernershotellet Bella Notte Di Spalato det rette stedet for deg. Dette vakre hotellet ligger ved siden
av  Diokletians palass, som ble bygget på 300-tallet, og er sterkt påvirket av den flotte arkitekturen i dets omgivelser. Gjester som overnatter
her vil elske å vandre gjennom de trange steingatene og utforske de spennende, små stedene de kan komme til å oppdage på veien.

Bella Notte De Spalato kan bestilles fra 1900 NOK per rom per natt.¥  

Sibenik i Kroatia – Braavos 

4-stjernershotellet Heritage Hotel Life Palace ligger rett utenfor sentrum i Sibenik og tilbyr klassisk sjarm med litt ekstra luksus. Hotellet ligger
bare to minutters gange fra den berømte St. Jakob-katedralen, så gjester som bor her vil befinne seg midt i byens hjerte.

Heritage Hotel Life Palace kan bestilles fra 1540 NOK per rom per natt.¥  

Belfast i Nord-Irland – Iron Islands

Med sin overdådige og allikevel moderne stil utgjør det flotte 4-stjernershotellet Malmaison Belfast den perfekte kontrasten til det ville
landskapet du finner i denne regionen. Nord-Irland er vertskap for store deler av innspillingen, og mye av handlingen finner sted på Titanic
Studios i Titanic Quarter i Belfast. Her kan fansen være med på omvisning i studioet og se stjernene på settet.  

Malmaison Belfast kan bestilles fra 1224 NOK per rom per natt.¥  

Essaouira i Marokko – Astapor

Den antikke byen Essaouira er stedet der scenene fra Astapor filmes. Bo på 4-stjernershotellet Dar L’Oussia, som ligger ved det gamle
portugisiske festningsverket ved havet. Her har flesteparten av scenene fra Astapor blitt filmet. Dette unike overnattingsstedet kombinerer
tradisjonell marokkansk stil med moderne anstrøk, og ligger bare noen minutter fra stranden.  

Dar L ‘Oussia kan bestilles fra 754 NOK per rom per natt.¥  

Ait Benhaddou i Marokko – Yunkai, den gule byen

Ait Benhaddou ligger mellom Marrakech og Sahara-ørkenen, og er lagd utelukkende av leire. Byen ble valgt som innspillingssted for
slavehandelsbyen Yunkai. Gjester som vil føle seg som del av serien, kan knapt velge et bedre sted å bo enn Dar El Haja. Stedet står på
UNESCOs verdensarvliste, og en spasertur gjennom byens eldgamle gater gir deg følelsen av å være på vandring i ørkenen. 

Dar El Haja kan bestilles fra 475 NOK per rom per natt.¥  

-          SLUTT -

Merknader til redaktører:

¥De oppgitte prisene inkluderer skatter og avgifter, og avhenger av tilgjengelighet på bestillingstidspunktet.

* Data er hentet fra Hotels.coms søkedata mellom 2014 og 2017. Alle data er hentet fra 2014 (april til juni) sammenlignet med samme periode i 2017, hvis
det ikke er opplyst om annet.

** I følge en global undersøkelse fra 2016 utført av Parrot Analytics

*** I følge data fra 2016 fraHBO

****Bonusovernattingen inkluderer ikke skatter og avgifter. Se alle betingelser og vilkår

***** Hemmelige priser er tilgjengelig for brukere av appen til Hotels.com, medlemmer av Hotels.com™ Rewards og personer som låser opp for
hemmelige priser på nettstedet ved å abonnere på nyhetsbrevet til Hotels.com. Hemmelige priser vil vises der hvor du kan se banneret "Din
hemmelige pris" i søkeresultatene. Kun tilgjengelig på utvalgte hoteller og for utvalgte datoer.  Underlagt betingelser og vilkår.

For mer informasjon kan du besøke Hotels.coms hjemmeside på no.hotels.com. 
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