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KOE TAIVAALLISET YÖUNET: PUUMAJAMATKAILUN SUOSIO NOUSEE KORKEUKSIIN
Latvojen tasalla:com on huomannut puumajahotellien kysynnän nousseen lähes 30 %
Jaloimmat puumajat: Puumajatrendiin vastataan uudella Asiakkaiden suosikki palkintokategorialla
Suosio levittyy laajalle: Kolmannes matkailijoista ympäri maailman uneksii yöunista
puiden latvoissa
Trendin harjalla: Puumajat ovat suositumpia yöpymispaikkoja kuin avaruusalus,
jäähotelli tai kullasta tehty hotelli
LONTOO, 24 toukokuuta 2017: Matkailijat voivat nyt kokea ylellisen yöpymiskokemuksen
puiden latvoissa Hotels.com™ Asiakkaiden suosikki -palkintojen ja niiden perustana olevien
miljoonien aitojen asiakasarvostelujen avustuksella. Brändin uudessa Paras puumaja kategoriassa on kruunattu voittajiksi 10 upeaa hotellia, jotka kiipeävät tuossa tuokiossa
toivelistasi kärkeen.
Nykypäivän matkailijat tähtäävät korkealle ja uneksivat lomasta keskellä taivasta. Tämä käy ilmi
Hotels.comin matkustusasiantuntijoiden laskelmista, joissa näkyy 30 prosentin kasvu
puumajojen kysynnässä viime vuonna. *.
Puumajayöpyminen** (33 %) osoittautuu suositummaksi kuin yöpyminen avaruusaluksessa
(28 %), kullasta tehdyssä hotellissa (24 %) tai jäähotellissa (23 %). Tämän kunniaksi Hotels.com
paljastaa parhaista parhaat Asiakkaiden suosikki -palkinnon voittajat.
1. Kelluva ääretön uima-allas

Keemala – Thaimaa
Arvosteluluokitus: 4,6/5 Hotels.comissa
Miltä kuulostaisi pulahdus ikiomaan, 30-metriseen ja kallion reunalta roikkuvaan äärettömään
uima-altaaseen? Tämä on mahdollista puisten kannattimien päällä lepäävissä Bird’s Nest puumajoissa, jotka sijaitsevat vain 40 minuutin matkan päässä Phuketista. Keemala on kiehtova
ja ikivihreä ihmemaa. Alueelta löytyvät omalaatuiset huvilat on varustettu jättimäisillä
monsuunisuihkuilla ja kylpyammeilla, joissa kylpiessäsi voit ihailla samalla sademetsämaisemia.
Rantaluksus, kylpylähoidot, cocktailit auringonlaskun aikaan ja samppanjantäyteiset piknikit ovat
myös mahdollisia Keemalassa. Huoneet alkaen 445 € per huone, per yö

2. Taivaallista tyyliä

Tree Hotel – Ruotsi

Arvosteluluokitus: 4,3/5 Hotels.comissa
Kiipeä tikkaat ylös ainutlaatuiseen design-puumajaasi! Tree Hotel on panostanut tyylikkyyteen
omaperäisillä ja persoonallisilla ekopuumajoillaan. Saat mahdollisuuden yöpyä havupuiden
keskellä peilipintaisessa kuutiossa, linnunpesässä tai jopa avaruusaluksessa! Kaikkiin
puumajoihin kuuluu osana jättimäinen riippumatto, josta voit katsella tähtiä ja ihailla revontulia.
Voit rentoutua hotellin puisessa saunassa, nauttia kotitekoista ruokaa tai kokeilla vaijeriliukua
Ruotsin Lapin erämaan ja Luulajanjoen ylitse. Huoneiden hinta alkaen 517 € per huone, per yö.
3. Löydä sisäinen Tarzanisi

Azulik – Adults Eco-Resort & Maya Spa, Tulum – Meksiko
Arvosteluluokitus: 4,3/5 Hotels.comissa
Päästä sisäinen lapsesi irti ja heilauta itsesi liaanilla Tulumin turkoosin meren yli. Sinun ei
tarvitse huolehtia uteliaista katseista, sillä voit leikkiä Tarzania syrjäisellä rannalla oman huvilasi
yksityisyydessä. Azulik on hyvä paikka julkkisten bongaamiseen, mutta sen paras valttikortti ovat
sen upeat huvilat. Näiden puisten asumusten ominaisuuksiin kuuluvat upeat näkymät merelle,
ulkona olevat mosaiikkiset kylpyammeet sekä parveke keinulla ja balilaisella riippuvalla
vuoteella. Nauti korkealuokkaisesta ruoasta ja viihteestä sekä 12 ruokalajin maistelumenun
sisällöstä Kin Toh -ravintolassa, joka on rakennettu 12 metrin korkeuteen viidakon yläpuolelle.
Huoneiden hinta alkaen 243 € per huone, per yö.
4. Luksuselämää

Four Seasons Resort – Costa Rica
Arvosteluluokitus: 4,8/5 Hotels.comissa
Tämä mäenrinteelle pystytetty keidas sijaitsee Papagayon niemen kultaisten rantojen äärellä.
Tämä aidosti ylellinen lomakeskus sijaitsee lähes 100 metrin korkeudessa. Vaikkei kyseessä
olekaan aito puumaja, sen korkealla olevat sviitit asettuvat viidakon puiden suojiin. Viiden
tähden sviitissäsi voit solahtaa yksityiseen kylmävesialtaaseesi ja siemailla cocktaileja
auringonpaisteessa. Tekemistä täältä ei puutu, sillä asiakkaat voivat kokeilla puttaustaitojaan
korkealaatuisella golfkentällä, kun taas perheen pienimmät voivat osallistua ekologiselle
leiriseikkailulle. Hotellilla on myös oma vapaaehtoisohjelmansa, jonka ansiosta matkailijat saavat
tilaisuuden tukea paikallisia kouluja tai auttaa suojelemaan ympäristöä. Huoneiden hinta alkaen
568 € per huone, per yö.
5. Mystinen piilopaikka

Tsala Treetop Lodge, Plettenberg Bay – Etelä-Afrikka
Arvosteluluokitus: 4,8/5 Hotels.comissa
Tämä puiden suojassa oleva hotelli sijaitsee Etelä-Afrikan viidakossa kuuluisan Garden Routen
varrella. Nämä puusviitit ovat ylellisyyden huipentumia niiden maagisen tunnelman ja ympärillä
avautuvien henkeäsalpaavien maisemien ansiosta. Sviitit on varusteltu yksityisillä
kylpyhuoneilla, takoilla ja jopa äärettömillä uima-altailla. Tämä hotelli tarjoaa myös uniikin
ruokailukokemuksen ilmassa roikkuvilla ruokailutiloillaan, joissa voit herkutella runsaalla
aamiaisella tai pitkän kaavan lounaalla. Huoneiden hinta alkaen 249 € per huone, per yö.
6. Saarelaiselämää

Japamala Resort, Tiomanin saari – Malesia
Arvosteluluokitus: 4,5/5 Hotels.comissa
Jos kaipaat meditatiivista lomaa luonnon keskellä, tämä hotelli sopii sinulle kuin nakutettu.
Tiomanin saaren metsän keskellä sijaitsevaan hotelliin pääsee vain veneellä. Hotellin upeista,
puisilla kävelyteillä toisiinsa yhdistetyistä puumajoista avautuu upea maisema Etelä-Kiinan
merelle. Ihastuttavan rustiikkinen Japamala on tarkoitettu asiakkaille, jotka haluavat yöpyä
luonnonhelmassa, mutta luksuksen ympäröimänä. Rentoudu puiden latvojen lomassa olevissa
kylpytynnyreissä, ruokaile meren yläpuolella sadan metrin päässä rannasta olevassa
ravintolassa tai tee viidakkoretki läheiseen kylään. Huoneiden hinta alkaen 151 € per huone, per
yö.
7. Paljasjalkaluksusta ja joogaa

Aqua Wellness Resort – Nicaragua
Arvosteluluokitus: 4/5 Hotels.comissa
Nicaraguan Smaragdirannikon trooppisen vehreissä maisemissa heräät aamulla rantaan
kuohuvien aaltojen ja eksoottisten lintujen ääniin. Tämän lomakeskuksen huviloista löytyy
vilvoitteluallas, balilaistyyliset ulkoilmasuihkut ja yksityinen terassi, jolta voit ihastella
Tyynenmeren taa laskevaa aurinkoa. Lomakeskuksen rannalla olevaa ravintolaa valaisevat
iltaisin suuret lyhdyt. Lisäksi korkealla metsänpohjan yläpuolella sijaitsevalla terassilla voit
osallistua joogatunneille ja rauhoittua viidakon upeissa maisemissa. Huoneiden hinta alkaen 190
€ per huone, per yö.
8. Löydä sisäinen tyyneytesi puiden latvoissa

Silky Oaks Lodge Mossman – Australia
Arvosteluluokitus: 4,8/5 Hotels.comissa
Kuvittele mielessäsi nuorentava kylpyläkokemus yhdessä maailman vanhimpiin kuuluvista
sademetsistä. Daintreen sademetsässä Mossman-joen varrella ja Ison valliriutan äärellä olevasta
hotellista käsin voit tehdä kävelyretkiä sademetsään, kristallinkirkkaille lähteille ja billabonglampien rannoille. Tämän hotellin huviloiden suurille verannoille ripustetut riippumatot ovat
täydellisiä rentouttavia päiväunia varten sademetsän keskellä. Nauti illallista hotellin

puumajaravintolassa. Huoneiden hinta alkaen 308 € per huone, per yö.
9. Seikkailuja syvässä etelässä

Eureka Springs Treehouses – Yhdysvallat
Arvosteluluokitus: 4,8/5 Hotels.comissa
Mikäli haluat viettää romanttisen loman kaukana kaikesta, tämä paikka Arkansasin sydämessä
on juuri sinulle tehty. Tämä lomakeskus on piilotettu aarre, josta löytyy runsaasti omalaatuisia
ominaisuuksia. Setripuisten tukkien kannattelemat puumajat on sisustettu eri matkakohteiden
tyyliin, joten voit yöpyä Venetsiassa, New Yorkissa, Santa Fessä tai Pariisissa. Eureka Springs
tarjoaa puumajojen lisäksi mahdollisuuden yöpyä satulinnoissa, joista löytyy salakäytäviä ja
poreallastorneja. Voit myös halutessasi kirjautua sisään taianomaiseen hobitin koloon.
Huoneiden hinta alkaen 128 € per huone, per yö.
10. Rentoudu sademetsässä

Daintree Eco Lodge & Spa – Australia
Arvosteluluokitus: 4,6/5 Hotels.comissa
Pakene sivilisaatiota keskelle sademetsän rauhaa. Näissä puumajatyyppisissä huoneissa voit
tuntea olevasi yhtä luonnon kanssa Pohjois-Queenslandissa sijaitsevassa muinaisessa Daintreen
sademetsässä. Puiden latvoissa sijaitsevat ylelliset huvilat on varusteltu kylpytynnyrillä. Koe
ikimuistoinen ruokailukokemus sademetsälaguunin yläpuolella roikkuvassa ravintolassa.
Huoneiden hinta alkaen 243 € per huone, per yö.
Kaikki nämä upeat puumajat ja monia muita voit varata Hotels.comin mobiilisovelluksessa, joka
on saatavilla iOS- ja Android-laitteisiin. Olet vain muutaman klikkauksen päässä
unohtumattomasta yöpymisestä puiden latvoissa. Muista tehdä varaus Hotels.com Rewards ohjelman kautta saadaksesi välittömiä säästöjä. Älä myöskään unohda, että kun keräät
ohjelmassa 10 yötä, saat yhden palkintoyön***.

Ends
Notes to Editors:
* Perustuu vuosien 2015 ja 2016 väliseen hotellikysyntään kaikkien Hotels.comissa myytävien,
puumajaksi luokiteltavien majoitusliikkeiden osalta.
** 8 400 ihmiselle maailmanlaajuisesti One Pollin toimesta lokakuussa 2016 tehty kysely.
*** Palkintoyöhön eivät sisälly verot ja maksut.
Asiakasarvostelujen luokitukset pitävät paikkansa julkaisun aikaan, ja ne voivat muuttua.
Tietoa Hotels.comista:
Hotels.com on Hotels.com L.P.:n yritys, joka on johtava majoitusvaraussivusto. Sen kautta
varattavissa oleviin majoitusliikkeisiin kuuluu kansainvälisiä ketjuja, täysihoitoperiaatteella
toimivia lomakeskuksia sekä aamiaismajoituksia. Lisäksi sivusto tarjoaa sinulle kaikki tarvittavat
tiedot, joiden avulla voit varata täydellisen loman. Asiakkaat saavat välittömiä säästöjä salaisten

hintojen avulla mobiilisovelluksessamme, minkä lisäksi Hotels.com™ Rewards -ohjelman jäsenet
voivat ansaita ja lunastaa palkintoöitä*** tuhansissa majoitusliikkeissä ympäri maailman.
Hotels.comin mobiili Concierge-palvelu iPhonelle on kuin mukana kulkeva asiantuntija, joka
mahdollistaa nopeasti erilaisten palvelujen, kuten kuljetuspalvelujen, ruokalähettien,
ravintolavarausten ja aktiviteettien varaamisen.
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