Luksushotelleista maksettu keskihinta laski vuoden
ensipuoliskolla eniten Moskovassa
December 17, 2015

Epävarma taloustilanne ja heikentynyt rupla mahdollistivat säästöjä vuoden ensipuoliskolla
Moskovaan suunnanneille euroalueen matkailijoille: neljän ja viiden tähden hotelleista
maksettu keskihinta putosi selkeästi.
Myös Brasiliassa laatuhotellien majoituksesta maksettu keskihinta tuli selvästi alaspäin
hintatason palautuessa lähemmäs normaalia vuoden 2014 jalkapallon MM-kisojen jälkeen.
Helsinki, 17. joulukuuta, 2015 – Vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana suurimmat
laskut euroalueen matkaajien laatuhotelleista maksamissa hinnoissa nähtiin Moskovassa, kertoo
tuorein Hotels.comTM Hotel Price IndexTM (HPITM). Taloustilanteen epävarmuus ja ruplan arvon
lasku näyttelivät todennäköisesti suurta roolia, kun euroalueen matkaajien Venäjän
pääkaupungissa laatuhotelleista maksamat keskihinnat putosivat vuoden ensipuoliskolla.
Moskovassa neljän tähden huoneista maksettu yökohtainen keskihinta laski 30 prosenttia ja
viiden tähden 27 prosenttia verrattuna vuoden 2014 ensipuoliskolla maksettuihin hintoihin.
Euroilla mitattuna tämä tarkoitti neljän tähden hotelleissa laskua 138 euron keskihinnasta 97
euroon. Viiden tähden hinnoissa euromääräinen pudotus oli vielä suurempi: 215 eurosta 158
euroon.
Brasiliassa hinnat palasivat normaaliin jalkapallon MM-kisahuuman jälkeen
Seuraavaksi suurimmat suhteelliset hinnanlaskut maksetuissa keskihinnoissa nähtiin vuoden
ensipuoliskolla Brasiliassa. Hintakehitystä selittää osaltaan tilanteen palautuminen normaaliksi
edellisvuoden jalkapallon MM-kisojen jälkeen.
São Paulossa neljän tähden huoneista maksettu keskihinta laski 152 eurosta 125 euroon eli 18
prosenttia. Sama ilmiö oli havaittavissa Rio de Janeirossa, jossa neljän tähden huoneista
maksettu keskihinta putosi 208 eurosta 173 euroon (17 prosenttia) ja viidestä tähdestä maksettu
hinta laski 303 eurosta 253 euron tasolle (16 prosenttia).
Kaikki tässä lehdistötiedotteessa mainitut hinnat ovat euroalueen matkaajien
hotellihuoneista maksamia yökohtaisia keskihintoja ajalta 1.1.2015–30.6.2015, joten
muutokset ovat mahdollisia.

Verot sisältyvät ilmoitettuihin hintoihin.
Kaikki hinnat on pyöristetty lähimpään täyteen euroon.
Lisätietoja ja raportin muilla valuutoilla löydät osoitteesta www.hotel-price-index.com
Taulukko 1. Kohteet, joissa euroalueen matkailijoiden neljän ja viiden tähden
hotellihuoneista maksamat keskihinnat laskivat eniten vuoden 2015 ensimmäisten
kuuden kuukauden aikana verrattuna vuoden 2014 samaan ajanjaksoon.
Kohde

Hotellin tähtiluokitus

Maksettu keskihinta vuoden 2015 ensipuoliskolla

Moskova

☆☆☆☆

97 €

Moskova

☆☆☆☆☆

158 €

São Paulo

☆☆☆☆

125 €

Rio de Janeiro

☆☆☆☆

173 €

Rio de Janeiro

☆☆☆☆☆

253 €

Marrakech

☆☆☆☆

69 €
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