Rugbyn MM-kisat houkuttelevat urheilumatkaajia IsoonBritanniaan
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Rugbyn MM-tittelistä kisataan yhdessätoista kaupungissa ympäri Englantia ja Walesia 18.9.
alkaen.
Kisoihin osallistuu 20 maata. Hotels.com tarkasteli 12 osallistujamaasta tehtyjen
hotellihakujen määrää englantilaisille kisapaikkakunnille ja totesi niiden yli tuplaantuneen
heinä- ja elokuun alkuviikkoja vertailtaessa.
Suurimpia fanilaumoja voidaan hakudatan perusteella odottaa isäntämaan lisäksi muun
muassa Yhdysvalloista ja Ranskasta.
Helsinki, 18. syyskuuta, 2015 – Lontoossa syyskuun 18. päivä starttaavat rugbyn MM-kisat
ovat houkuttelemassa pelipaikkakunnille Englantiin ja Walesiin runsain mitoin kovaotteisen
pallolajin ystäviä. Hotels.com™ kertoo, että hotellihaut kisapaikkakunnille kasvoivat 102 %
heinäkuun kahdelta ensimmäiseltä kalenteriviikolta elokuun samalle jaksolle.
Britit isännöivät, mutta ranskalaisfanit voivat saapua kisaamaan tosissaan
Suomi ei ole kunnostautunut rugbyn luvattuna maana. Maajoukkueemme majailee 102 maan
kansainvälisessä rankingissa sijalla 91.
Oppia voisi ottaa lajin suurmaista ja näiden faneista, jotka saapuvat nauttimaan otteluiden
tunnelmasta ja jännityksestä ympäri maailmaa. Hotels.com vertaili MM-kisojen päivämäärille ja
kisapaikkakunnille tehtyjä hotellihakuja kahdestatoista kisoihin osallistuvasta maasta. Ei liene
yllätys, että suurimmat fanijoukot ovat odotettavissa isäntämaasta, jonka edellinen
maailmanmestaruus on vuoden 2003 kisoista.
Seuraavaksi eniten hakudatan perusteella kiinnostusta oli herännyt Yhdysvalloissa. Rugbyn
suurmaista Ranskasta tehtiin kolmanneksi eniten hakuja. Ehkä gallit elättelevät toiveita
ensimmäisen maailmanmestaruuspokaalinsa nappaamisesta rakkaan vihollisen kotikonnuilla:
Ranska on kokenut karvaan kakkossijan kolmesti, viimeisimmän kerran edellisissä MM-kisoissa
vuonna 2011.
Uusi-Seelanti voittajasuosikki, muiden maiden fanit päättäväisemmin paikalla?
Rugbyn hallitseva maailmanmestari on Uusi-Seelanti, jonka maajoukkueAll Blacks on suuri

ennakkosuosikki, eikä ihme: joukkue on hävinnyt viime MM-kisojen jälkeen pelaamistaan 42
virallisesta maaottelusta vain kaksi.
Hallitsevat mestarit eivät kuitenkaan ole saanut lietsottua faneihinsa niin suurta kisakiihkoa, että
nämä olisivat varmistaneet lähtöään paikan päälle otteluja seuraamaan. Majoitusta
kisapaikkakunnille oli haettu Uudesta-Seelannista vasta 10. eniten osallistujamaista. Edelle
kiilasivat muun muassa kisahurmasta kiinnostuneet kanadalaiset, australialaiset ja
argentiinalaiset. Jopa Suomesta oli enemmän kiinnostusta kisapaikkakunnille suuntaamiseen!
Rugbyn MM-kisat pelataan 18.9.–10. Pelipaikkakuntina toimivat Birmingham, Brighton,
Cardiff, Exeter, Gloucester, Leeds, Leicester, Lontoo, Milton Keynes ja Newcastle.
com vertaili kaikkia kisapaikkakunnille tehtyjä hotellihakuja heinäkuun kahden
ensimmäisen kalenteriviikon (6.-19.7.) ja elokuun kahden ensimmäisen kalenteriviikon (3.16.8.) osalta. Kiinnostus oli yli kaksinkertaistunut kyseisten ajankohtien välillä.
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