Tähtiluokituksia vertailemalla saattoi säästää pitkän
pennin tai saada luksusta pienellä lisäbudjetilla vuoden
ensipuoliskolla
November 11, 2015

Hotellihuoneiden hinnat vaihtelevat matkakohteiden ja hotellien tähtiluokitusten välillä.
Matkailijan kannattaa aina perehtyä kohteen majoitustarjontaan: joskus pieni lisä voi tuoda
isoja etuja tai maltillisuus suuria säästöjä.
Vuoden ensipuoliskolla eri tähtiluokituksista maksetuissa keskihinnoissa oli Hotels.com
Hotel Price Indexin mukaan suuriakin eroja. Cancunissa yhdestä tähdestä luopuminen
saattoi säästää 175 euroa, kun taas Kapkaupungissa lisätähti saattoi tulla vain 13 eurolla.
Helsingissä kolmesta neljään tähteen siirtyminen kannatti, sillä maksettujen keskihintojen
ero oli vain 14 euroa.
Helsinki, 11. marraskuuta, 2015 – Hotellihinnat eivät aina nouse ja laske tasaisesti
tähtiluokituksen mukaan: yksittäisestä tähdestä luopumalla voi säästää budjettia ja jopa
pidentää matkaansa päivällä tai parilla. Toisaalta, joskus ylemmän tähtiluokituksen valinta ei
juurikaan nosta hintaa, joten luksus voi yllättää edullisuudellaan.
Hotels.comTM Hotel Price IndexTM (HPITM) tarkasteli euroalueen matkailijoiden hotellihuoneesta
70 matkakohteessa vuoden 2015 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana maksamia
keskihintoja. Tulokset tarjoavat näkökulmaa siihen, missä matkailijan kannatti eritoten tarkistaa
myös seuraavan tai edellisen tähtitason hinnat.
Ero kolmen ja neljän tähden hinnoissa jopa 175 euroa
Jos matkailijan lähtökohtana vuoden ensipuoliskolla oli yöpyä neljän tähden hotellissa, oli hänen
viisasta perehtyä myös kolmen tähden vaihtoehtoihin erityisesti Pohjois-Amerikassa. Meksikon
Cancunissa neljännestä tähdestä maksettiin keskimäärin jopa 175 euroa kolmen tähden
majoituspaikkoja enemmän.
Bostonissa tuo sama ero oli 108 euroa ja Los Angelesissa 99 euroa. Tarkasteltaessa kohteita,
joissa neljästä tähdestä kolmeen tähteen siirtymällä oli mahdollista saavuttaa suurimmat
säästöt, kymmenen kärjestä vain kaksi löytyi Pohjois-Amerikan ulkopuolelta. Niin Nizzassa kuin
Tokiossakin kolmesta tähdestä maksettiin keskimäärin 73 euroa neljän tähden hotellia

vähemmän.
Neljäs tähti pienimmillä lisähinnoilla Kapkaupungissa ja Helsingissä
Vastaavasti lukuisissa kaupungeissa matkailija ei tarvinnut suurta lisäbudjettia hypätäkseen
kolmesta tähdestä ylöspäin neljänteen. Paras vaihtoehto tässä luokassa oli Kapkaupunki, jossa
neljästä tähdestä maksettiin keskimäärin vain 13 euroa kolmea tähteä enemmän.
Kotoisa Helsinki tuli kakkosena: meillä tuo sama hintaero oli vain 14 euroa. Varsovassa kolmesta
neljän tähden hotelliin siirtyminen lisäsi kuluja keskimäärin vain 16 euroa. Puolan
pääkaupungissa saattoi harkita myös viidenteen tähteen siirtymistä, sillä ylimmän luokituksen
huone tuli vain 31 euroa neljän tähden majoitusta tyyriimmäksi.
Matkustajia kehotetaan tarkistamaan asiakasarvostelut huonetta varatessaan, koska
yleismaailmallisen tähtiluokitusjärjestelmän puuttuminen voi johtaa mahdollisiin eroihin saman
tähtiluokan hotellien standardeissa ja varustelutasoissa eri maissa. Asiakasarvostelut tekevät
hotellin löytämisestä helpompaa, koska jokaisen majoitusliikkeen arvosana on viisiportaisella
asteikolla joko huono, kohtalainen, hyvä, erinomainen tai loistava.
Kaikki tiedotteessa ilmoitetut hinnat ovat euroalueen matkaajien 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 ja prosenttiluvut lähimpään
prosenttiyksikköön.
Lisätietoja ja raportin muilla valuutoilla löydät osoitteesta www.hotel-price-index-com
Taulukko 1. HPI-vertailun kaupungit, joissa euroalueen matkailijoiden kolmen ja
neljän tähden hotellihuoneista maksamien keskihintojen erotukset olivat suurimmat
vuoden 2015 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana.

Kohde

Kolmen tähden hotellihuoneesta maksettu keskimääräinen hinta

Neljän tähde

Cancun

105 €

280 €

Boston

184 €

292 €

Los Angeles

172 €

271 €

Miami

153 €

248 €

Orlando

100 €

188 €

Vancouver

142 €

223 €

Tokio

105 €

178 €

Nizza

113 €

186 €

Mexico City

86 €

159 €

Seattle

175 €

247 €

Taulukko 2. HPI-vertailun kaupungit, joissa euroalueen matkailijoiden kolmen ja
neljän tähden hotellihuoneista maksamien keskihintojen erotukset olivat pienimmät
vuoden 2015 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana.
Kohde

Kolmen tähden hotellihuoneesta maksettu keskimääräinen hinta

Neljän tähde

Kapkaupunki

94 €

107 €

Helsinki

105 €

119 €

Varsova

57 €

73 €

Marrakech

53 €

69 €

Pisa

77 €

96 €

Geneve

161 €

180 €

Dublin

113 €

133 €

Jerusalem

95 €

120 €

New York

207 €

233 €

Berliini

77 €

103 €

Tietoja Hotels.comista
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