Muu maa kullan kallis: romanttisimmat hotellit ovat
Kanadassa, Cancunissa ja Pariisissa
February 13, 2017

Hotels.com paljastaa, mitkä ovat maailman romanttisimmat hotellit miljoonien asiakasarvioiden
mukaan.
LONTOO, 13.2.2017 – Toivottomille romantikoille, jotka etsivät yhä erityistä
ystävänpäivälahjaa mielitietylleen, erinomainen vaihtoehto on matka jonnekin kauas pois
arjesta. Jotta matkakohteen valinta ei kävisi liian vaikeaksi, Hotels.com™ selvitti parhaat hotellit,
joita 25 miljoonan todellisen asiakasarvion joukossa kuvaillaan useimmiten sanalla
”romanttinen”. Haluaisitko kuiskutella hempeitä sanoja rakkaasi korvaan kauniiden
maaseutumaisemien ympäröimänä, rentoutua kylpylässä vai kirjaimellisesti majoittua
vastapäätä Julian parveketta? Näissä kiehtovissa kohteissa rakkautta on todellakin ilmassa

Buffalo Mountain Lodge, Banff, Kanada

Hotels.com-asiakasarvio:

“Hienointa oli aito takkatuli, joka loi romanttista tunnelmaa!”
Buffalo Mountain Lodge sijaitsee ihanteellisella paikalla luonnonkauniin Banffin kansallispuiston
alueella. Hotelli tarjoaa täydelliset puitteet uusia yhteisiä seikkailuja etsiville pariskunnille. Heti
ulko-ovella odottavat monipuoliset aktiviteetit: täällä voit harrastaa esimerkiksi hiihtoa,
patikointia tai pyöräilyä. Jos taas tutustut mieluummin paikalliseen kulttuuriin, vieraile lähellä
sijaitsevissa taidegallerioissa ja museoissa. Huonehinnat alkaen 116 £ per huone/yö*.
Lisätiedot ja varaukset: Hotels.com
Excellence Riviera Cancun, Meksiko

Hotels.com-asiakasarvio:“Upein hotelli, jossa olemme ikinä majoittuneet.” Tämä
Cancunissa sijaitseva ylellinen all-inclusive-lomakeskus tarjoaa pariskunnille rentoa
lomanviettoa, romantiikkaa ja elävää musiikkia. Lomakeskus sijaitsee Meksikon Riviera
Maya -rannikolla valkohiekkaisella rannalla, rauhallisella paikalla muttei silti muusta
maailmasta eristyksissä. Cancunin vilske, kansainvälinen Playa del Carmen ja historiallinen
mayojen maa ovat kaikki lähietäisyydellä.Huonehinnat alkaen 432 £ per huone/yö.
Lisätiedot ja varaukset: Hotels.com
Hotel Montmartre Mon Amour, Pariisi, Ranska

Hotels.com-asiakasarvio:“Onnistunut hotelliviikonloppu vaimon kanssa maailman

romanttisimmassa kaupungissa”Hotel Montmartre Mon Amour on Sacré-Coeurin
läheisyydessä, joten se tarjoaa täydelliset puitteet Rakkauden kaupunkiin tutustumiseen.
Hotelli sijaitsee viehättävien pariisilaiskatujen ympäröimänä, ja sieltä käsin pääset helposti
herkuttelemaan paikallisiin ravintoloihin ja kahviloihin sekä kävelylle Seine-joen
rantaan.Huonehinnat alkaen 147 £ per huone/yö. Lisätiedot ja varaukset:
Hotels.com
Majestic Colonial Punta Cana All Inclusive, Punta Cana, Dominikaaninen tasavalta

Hotels.com-asiakasarvio:“Täydellinen paikka romanttiselle

lomalle.”Dominikaanisessa tasavallassa sijaitseva Majestic Colonial Punta Cana on
erinomainen vaihtoehto kaukomatkasta haaveileville. Varaamalla majoituksen tästä
hotellista saat samalla tilaisuuden osoittaa kumppanillesi, miten paljon häntä rakastat.
Hotellin lähellä on useita luonnonpuistoja, kuten Los Haitises, sekä monia osittain autioita

saaria, kuten Saona Island ja Catalina Island, joten tarjolla on runsaasti erilaisia
mahdollisuuksia upeista maisemista nauttimiseen yhdessä rakkaasi kanssa.Huonehinnat
alkaen 258 £ per huone/yö. Lisätiedot ja varaukset: Hotels.com
Palais Sheherazade & Spa, Fes, Marokko

Hotels.com-asiakasarvio:“Hotelli on kuin ylellinen palatsi, joka tarjoaa

kulttuurielämyksiä ja romanttista tunnelmaa.” Tämä ylellinen hotelli sijaitsee 1800luvulta peräisin olevassa palatsirakennuksessa. Runsain yksityiskohdin sisustetuissa
sviiteissä on kattokruunut, koristeellinen setripuinen katto ja käsin kirjaillut silkkiset
tekstiilit, jotka luovat täydelliset puitteet romanttiseen lomanviettoon. Hotellin spa-alue
kutsuu rentoutumaan: mukavuuksiin kuuluvat sisäuima-allas, hamam sekä hierontahoidot,
ja andalusialaisessa puutarhassa voit virkistäytyä pulahtamalla ulkouimaaltaaseen.Huonehinnat alkaen 123 £ per huone/yö. Lisätiedot ja varaukset:
Hotels.com
Relais de Charme Il Sogno di Giulietta, Verona, Italia

Hotels.com-asiakasarvio:

“Hotelli sijaitsee vastapäätä Julian parveketta – tätä romanttisempaa paikkaa on
vaikea löytää!”
Relais de Charme Il Sogno di Giulietta sijaitsee yhdessä maailman romanttisimmista paikoista,
joten se soveltuu täydellisesti ystävänpäivän viettoon rakkaasi kanssa. Maailman kuuluisimman
parvekkeen alla pääsette aistimaan auringon laskeuduttua Romeon ja Julian tarinan ikiaikaista
taikaa, josta tulee näin myös osa omaa rakkaustarinaanne.Huonehinnat alkaen 105 £ per
huone/yö. Lisätiedot ja varaukset: Hotels.com
Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa, Phang Nga,Thaimaa

Hotels.com-asiakasarvio:
“Hotelli on rauhallisella ja kauniilla paikalla, joka on kuin tehty romanttista lomaa

varten.”
Tarjoa rakkaallesi unelmaloma kauniissa vuoristomaisemissa ja yksityisellä, vain omaan
käyttöönne varatulla rannalla. Hotellin palvelut hakevat vertaistaan: upea uima-allas
vesiputouksilla, ylellinen spa-alue rentouttavine hoitoineen sekä maailmanluokan ravintolat,
jotka tarjoavat herkullisia thaimaalaisia ja kansainvälisiä ruokia.Huonehinnat alkaen 163 £
per huone/yö. Lisätiedot ja varaukset: Hotels.com
Solar Do Castelo, Lissabon, Portugali

1.
Hotels.com-asiakasarvio:
“Kun kynttilät syttyvät iltaisin, tunnelma on satumaisen romanttinen.”
Solar Do Castelo on ainoa hotelli São Jorgen linnan muurien sisäpuolella. Tämä hotelli sijaitsee
Alfaman yläosassa pienessä palatsirakennuksessa, joka on rakennettu muinaisen Alcaçovan
palatsin paikalle. Tässä hotellissa rakkaasi tulee kohdelluksi oikean kuningattaren tai kuninkaan
tavoin!Huonehinnat alkaen 121 £ per huone/yö. Lisätiedot ja varaukset: Hotels.com
The Queen Mary, USA

Hotels.com-asiakasarvio:

“Sataman puolella sijaitsevasta hytistämme oli hyvät näköalat. Huoneessa oli
tyylikkäät puiset kalusteet ja romanttinen menneiden aikojen tunnelma.”
Queen Mary Hotel on ihanteellinen vaihtoehto uusia ainutkertaisia elämyksiä etsiville
pariskunnille. Hotellissa on persoonalliset huoneet ja paljon hienoja yksityiskohtia, joita et löydä
mistään muualta. Tämä laivassa sijaitseva hotelli tarjoaa paljon nähtävää ja koettavaa
historiallisista tutustumiskierroksista paranormaaleihin paikkoihin. Hotellissa on kauppoja ja spakeskus, ja siellä järjestetään myös monia erilaisia tapahtumia. Täällä ei aika käy
pitkäksi!Huonehinnat alkaen 105 £ per huone/yö. Lisätiedot ja varaukset: Hotels.com
Kaikki nämä romanttiset hotellit ja tuhannet muut vaihtoehdot ovat varattavissa sivustoltamme
osoitteessa Hotels.com tai mobiilisovelluksella, joka on saatavilla IOS-, Android-, Windows- ja
Amazon Kindle -laitteille. Sovelluksessa näet myös salaiset hinnat**, joiden ansiosta säästät
rahaa seuraavaa lomaa varatessasi.
LISÄTIEDOT
Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä Hotels.comin lehdistötoimistoon osoitteessa
CWLONHotels.com@cohnwolfe.com tai puhelimitse: 0207 331 5350.

Huomautukset:
Lue lisää Hotels.comin verkkosivuilta osoitteesta Hotels.com, seuraa meitä Twitterissä
@HotelsdotcomEU tai käy Facebook-sivuillamme Facebook.com/Hotels.comEurope.
* Ilmoitettuihin hintoihin sisältyvät verot ja maksut, ja ne ovat tarjolla varaushetken saatavuuden
mukaan.
** Salaiset hinnat ovat saatavilla Hotels.com-sovelluksen käyttäjille, Hotels.com™ Rewards jäsenille sekä henkilöille, jotka lunastavat salaiset hinnat verkkosivuiltamme tilaamalla sähköisen

Hotels.com-uutiskirjeen. Salaiset hinnat ovat näkyvillä niiden hakutulosten kohdalla, joiden
yhteydessä näkyy Salaiset hinnat -mainosbanneri. Saatavilla vain tietyissä hotelleissa ja tiettyinä
päivinä. Hintoja koskevat täydet varausehdot.
Ilmoitettuihin hintoihin sisältyvät verot ja maksut, ja ne ovat tarjolla varaushetken saatavuuden
mukaan. Kaikki ilmoitetut hinnat ovat alkaen-hintoja, jotka ovat voimassa 8.2.2017.

Tietoja Hotels.comista
Hotels.com on Hotels.com L.P.:n operoima majoitusalan johtava verkkovarauspalvelu, jonka
satojatuhansia majoituksia sisältävään valikoimaan kuuluu niin kansainvälisiä hotelliketjuja ja allinclusive-majoituksia kuin paikallisia aamiaismajoituksiakin. Näistä kaikista löytyy täydellisen
majoittumiskokemuksen varaamiseen tarvittavat tiedot.
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