Suomalaiset saivat hotellihuoneensa edullisemmin
Venäjällä ja Baltiassa viime vuonna
August 22, 2016

Suomalaisten hotellihuoneista maksama yökohtainen keskihinta laski suosituissa Venäjän
ja Baltian kohteissa vuonna 2015. Eniten Itä-Euroopassa hinta putosi Pietarissa ja
Moskovassa niin prosentuaalisesti kuin euroissakin.
Myös Baltian maissa yöpyminen oli kukkarolle kevyempää kuin vuonna 2014. Suomalaisten
suosikkikohteessa Tallinnassa hotelliyön sai keskimäärin 88 eurolla.
Muissa Itä-Euroopan kohteissa hinnat nousivat, mutta pysyivät edelleen Euroopan
mittapuulla varsin edullisina. Tiedot käyvät ilmi Hotels.com Hotel Price Indexistä.
Helsinki, 22. elokuuta, 2016 – Tuoreimman Hotels.com TM Hotel Price IndexinTM (HPITM)
mukaan suomalaismatkailijat saivat vuonna 2015 hotellihuoneensa edellisvuotta edullisempaan
hintaan vieraillessaan Venäjällä ja Baltian maissa. Muualla Itä-Euroopassa hinnat pysyivät
suomalaisille edullisina, vaikkakaan eivät kaikissa kohteissa laskeneet.
Heikentynyt rupla näkyi vahvasti Pietarin ja Moskovan hintakehityksessä. Molemmissa
kaupungeissa suomalaisten hotellihuoneesta maksama yökohtainen keskihinta laski peräti 16
prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2015.
Moskovassa tämä tarkoitti 20 euron tiputusta ja 107 euron keskihintaa, kun taas Pietarissa
suomalaiset vieraat pulittivat keskimäärin 80 euroa eli 16 euroa edellisvuotta vähemmän.
Suomalaisten suosikkikohteen Tallinnan keskihinta laski
Myös suosituissa Baltian kohteissa suomalaiset säästivät yöpymisessä edellisvuoteen verrattuna.
Suomalaisten vuoden 2015 suosituimmassa ulkomaankohteessa Tallinnassa keskihinta putosi 4
prosenttia 88 euroon. Tartossa maksettu keskihinta laski 6 prosenttia ja pysähtyi 76 euroon.
Latvian pääkaupunki Riiassa yöpyminen tuli suomalaismatkailijoille keskimäärin 5 prosenttia
edullisemmaksi 71 euron keskihintaan yöltä. Vilna muodosti poikkeuksen laskevalle
hintatrendille: Liettuan pääkaupungissa yöpymisestä maksettu keskihinta nousi viime vuonna 5
prosenttia ja oli keskimäärin 74 euroa yöltä.
Itä-Euroopassa maltillista hinnannousua

Muualla itäisessä Euroopassa hinnat olivat hieman nousujohteisempia, mutta pysyttelivät silti
edullisella tasolla. Budapestissa yökohtainen keskihinta oli 9 prosentin korotuksen jälkeenkin
melko kohtuulliset 75 euroa.
Puolan suurkaupungeista sekä Varsovassa että Krakovassa suomalaisten maksamat keskihinnat
kohosivat 3 prosenttia, mutta Varsovassa tämä tarkoitti vain 74 euroa yöltä ja Krakovassa euron
enemmän.
Tässä tiedotteessa esitetyt hinnat ovat keskiarvoja kahden hengen huoneesta maksetuista
hinnoista.
Verot ja lisämaksut sisältyvät tässä tiedotteessa ilmoitettuihin hintoihin.
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