Femstjärniga januarierbjudanden, söndagsnätter och
okända gratiserbjudanden: Hotels.com avslöjar 18 knep
för dig som vill resa smartare 2018
January 24, 2018

STOCKHOLM, 2018-01-24 – Att kunna boka ett femstjärnigt hotell för mindre än 700 SEK är ett
sätt att komma bort från januaritristessen. Här delar experterna på Hotels.com™ med sig av sina
tips på hur du hittar ett bra och billigt hotellrum, hur du kan uppgradera din bokning och hitta
gratiserbjudanden som du inte visste fanns.
Resespecialisterna på Hotels.com ger sina proffstips och delar med sig av 18 smarta knep inför
2018 – t.ex. vilka bokningar, uppgraderingar och förmåner man bör titta efter.
1. Januari är den billigaste resemånaden – så varför inte satsa på en hotellvistelse för att komma
bort från januaritristessen. Januari är en av de lugnaste resemånaderna och den perfekta
tidpunkten att fynda. Hotels.com har hittat tio fantastiska erbjudanden på olika platser i världen
där du kan bo på ett femstjärnigt hotell för under 700 SEK per natt!
De 10 bästa januarierbjudandena* från Hotels.com
1. Algarve, Portugal – 5 stjärnor Grand Muthu Oura View Beach Club från 492 SEK per rum och
natt. Lyxhotell nära Albufeira med fantastisk utsikt över poolen, Oura Beach och Atlanten.
2. Jakarta, Indonesien – 5 stjärnor Alila Jakarta från 454 SEK per rum och natt. Chict
boutiquehotell nära nationalmonumentet och bara 10 minuters promenad från Merdeka Palace.
3. Marrakech, Marocko – 5 stjärnor Riad Granvilier från 454 SEK per rum och natt. Detta lyxiga
1700-talshotell ligger bara några steg från den berömda marknaden Jeema-El-Fna.
4. Krakow, Polen – 5 stjärnor Hotel Kościuszko från 465 SEK per rum och natt. Ett unikt, klassiskt
hotell i utkanten av Krakow med eget kasino och restaurang.
5. Brasilia, Brasilien – 5 stjärnor Windsor Plaza Brasilia från 583 SEK per rum och natt. Ett
lyxhotell nära Dom Bosco Sanctuary med utomhuspool, träningscenter och stor frukostbuffé.
6. Rom, Italien – 5 stjärnor B&B L’Arca från 525 SEK per rum och natt. Detta pittoreska, italienska
B&B är ett riktigt fynd som ligger nära Galleria Borghese.
7. Istanbul, Turkiet – 5 stjärnor Wyndham Grand Istanbul Europe från 581 SEK per rum och natt.
Ett hotell som vunnit Hotels.coms pris Loved by Guests och som har en levande atmosfär, fin
pool och förstklassig restaurang.
8. Al Ain, Abu Dhabi – 5 stjärnor Hili Rayhaan by Rotana från 552 SEK per rum och natt. Ett lyxigt

hotell med egen spa-anläggning i shoppingdistriktet Al Ain.
9. Kuala Lumpur, Malaysia – 5 stjärnor Seri Pacific Hotel Kuala Kumpur från 482 SEK per rum och
natt. Ligger mitt emot Putra World Trade Centre (PWTC) i stadens största shoppingdistrikt.
10. Mendoza, Argentina – 5 stjärnor Intercontinental Mendoza från 673 SEK per rum och natt.
Besök denna livfulla stad som är mest känd för sina viner, och bo mitt i händelsernas centrum på
detta moderna hotell med inomhuspool och spa.
2. Söndagar är vanligtvis den billigaste dagen att ta in på ett stadshotell – helgfirarna har lämnat
staden och arbetsveckan har ännu inte börjat. Många hotell har fantastiska söndagserbjudanden
och det är också då det är enklast att uppgradera sin bokning eftersom beläggningen inte är så
stor.
3. Boka via mobilen – allt fler resenärer bokar hotell via mobilen. Enligt Hotel.coms Mobile Travel
Tracker¥ var det 54 procent som bokade hotell via sin smarta mobil 2017 och den siffran
fortsätter stiga. I dagsläget lönar det sig att tänka mobilt eftersom det ofta finns
specialerbjudanden till just mobilanvändare.
4. Bo i affärsdistrikten – i städer med många affärsresenärer, som Tokyo, London, Bryssel och
São Paulo, har hotellen fantastiska rumspriser under helgerna när “kostymerna” har åkt hem.
Ibland går det att hitta femstjärniga hotell för under 1 000 SEK per natt.
5. Lojalitetsprogram – det lönar sig verkligen att vara lojal. Registrera dig för lojalitetsprogram så
att du får tillgång till de bästa priserna, rabattkuponger, gratisnätter, VIP-tjänster och
extraerbjudanden. Hotels.com Rewards™ är unikt eftersom du får en gratis bonusnatt när du
bokat tio hotellnätter**.
6. Res med människans bästa vän och få mer utrymme – de mest djurvänliga hotellen ger ibland
gäster med husdjur de största rummen eftersom de tycker att det är viktigast att djuren har det
bra. Om du tar med dig din pälsklädde vän får du kanske ett rymligare och bekvämare rum.
7. Vänta med bokningen – nuförtiden bokar folk sällan hotell flera månader i förväg. Faktum är
att det går att spara mycket pengar genom att boka i sista minuten. På Hotels.com kan du
exempelvis boka rum ända till klockan 5 på morgonen och om du behöver ett rum efter en
utekväll kan du ofta få rabatt eftersom det ibland blir billigare ju senare bokningen görs!
8. Be att få ett rum högre upp – sviter och premiumrum finns ofta på de översta våningarna. Be
därför att få ett högt beläget rum. Även om du inte lyckas få presidentsviten kommer du ändå
längre bort från gatubullret.
9. Checka in så sent som möjligt så kan du kanske uppgraderas – om du checkar in sent finns det
en chans att hotellet fått slut på standardrum, vilket vanligtvis är den rumstyp som de flesta
bokar. Det kan därför gå att uppgradera till en bättre rumskategori.
10. Kom ihåg att nämna speciella tilldragelser – om du firar något speciellt bör du
uppmärksamma hotellet på det och be att få ett trevligt passande rum. Om du informerar dem i
förväg får de chansen att välja ut ett rum och kanske står det en flaska champagne och väntar i
det extra fina rummet. Bästa tipset: Ring inte hotellet mellan 10 och 13 för att göra en
specialförfrågan, eftersom risken är att många gäster just då köar för att checka ut.
11. Betydelsen av recensioner och sociala medier – gästrecensioner och sociala medier har

aldrig varit så viktiga för hotellen som nu. Berätta vid incheckningen att du ska skriva en
recension, att du följer hotellet på Instagram och kommer att tagga det och lägga ut filmsnuttar.
Hm, ett trevligt rum tack!
12. Be om ett hörnrum – välj alltid ett hörnrum om det finns något ledigt. Byggnadernas
konstruktion gör att hörnrum vanligtvis har störst kvadratmeteryta och flest fönster, samtidigt
som ljudnivån ofta är lägre. Det känns som att man får ett trevligare rum utan att behöva betala
extra. Det är också värt att ta reda på om hotellet genomgått en renovering och i så fall be att få
ett av de nyare rummen.
13. Bli personalens bästa vän – om det är hektiskt och stressigt på hotellet när du anländer kan
du visa personalen förståelse och erbjuda dig att vänta. Var vänlig och artig mot personalen i
receptionen eftersom du då kan få ett bättre rum och även förmåner som senare utcheckning,
frukostkuponger, en flaska vin, fruktkorg eller slippa betala för minibaren.
14. Fina gåvor – de senaste åren har allt fler hotell börjat med gratisprodukter. Glöm
duschtvålen. På hotellen finns ofta specialdesignade toalettartiklar som hudlotion, ansiktsmasker
och skönhetsprodukter. Det kan även finnas exotiska teer och snacks, tofflor, fina tidskrifter,
brevpapper och på vissa hotell finns även portabla WiFi-enheter, paraplyn och cyklar.
15. Fråga om frukosterbjudanden när du checkar in – om frukost inte ingår i rumspriset bör du
alltid fråga om hotellrestaurangen har några erbjudanden, särskilt vad gäller frukostar. Du kan få
rabatt på mat, en inbjudan till happy hour för gäster eller speciella 2-för-1-erbjudanden.
16. Fundera på att betala för ett klubbmedlemskap – vissa hotell, särskilt affärshotell, har en
medlemsklubb som ger tillgång till en mängd bekvämligheter, tjänster och gratisprodukter. För
en liten avgift kan du få tillgång till en speciell lounge med gratis dryck och snacks, tvättservice,
uppgraderade rum, gratis WiFi och gratis tidningar och tidskrifter. Ibland är det värt att betala
lite för att få en hel del.
17. En persons skräp kan vara ett fynd för någon annan – det är så mycket som lämnas kvar på
hotell, från enkla, praktiska saker som adaptrar och hårborstar till dyra designprodukter. De
kvarglömda sakerna är en guldgruva så om det är något du behöver ska du inte vara rädd för att
fråga.
18. Hemliga kuddmenyer – den meny som finns på hotellrummet informerar kanske inte bara om
rums- och tvättservice. Det finns även många hotell som erbjuder annat och kuddmenyer har
blivit den nya standarden. Om du har besvär med rygg och nacke bör du fråga om det finns
alternativa kuddar. I receptionen finns ofta ett stort urval av kuddar, från mycket fasta till
supermjuka.
Testa dessa tips själv och besök Hotels.com där du kan välja mellan hundratusentals boenden
runtom i världen.
SLUT
För ytterligare information om Hotels.com, kan ni kontakta Nora Mäki, Account Director Nordics
via nora.maki@cohnwolfe.com eller per telefon +358 (0)41 433 1078.
Meddelanden till utgivare

¥Mobile Travel Tracker, enkätundersökning genomförd i november 2017. Uppgifterna baseras på
9 000 svar från personer i 30 olika länder.
* Priserna i detta pressmeddelande är hämtade 22 januari 2018 och baseras på
hotellefterfrågan. Alla hotellpriser inkluderar skatter i rumspriset, men observera att vissa städet
debiterar en extra turismskatt per person och natt. För ytterligare information så kan man läsa
mer om detta på hotellets informationssida under fliken “Meddelanden och avgifter”.
** Hemliga priser är tillgängliga för Hotels.com app-användare. Hotels.com belönar även
medlemmar och kunder som prenumererar på Hotels.com via e-post med hemliga priser.
Hemliga priser visas där “Din hemliga pris” -banner är bland sökresultaten och finns endast på
utvalda hotell och specifika datum. Med förbehåll för fullständiga villkor.
*** Skatter och avgifter ingår inte i bonusnatten. Värdet av bonusnatten är baserat på det
genomsnittliga värdet av alla 10 nätter sammanlagt. Fullständiga villkor finns här.
Om Hotels.com
Hotels.com L.P. driver Hotels.com, en ledande webbsida för hotellbokningar, med internationella
kedjor och all-inclusive-resorter till lokala favoriter och bed & breakfast, tillsammans med all
information som behövs för att boka en härlig vistelse. Kunder sparar direkt genom hemliga
priser***, och medlemmar i Hotels.com Rewards kan tjäna och lösa in bonusnätter** på
tusentals hotell över hela världen. Hotels.com Concierge för iPhone är som att ha en lokal expert
i fickan och ger snabb tillgång till tjänster som transport, matleverans, restaurangbokningar och
aktiviteter.
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varumärken eller varumärken tillhörande Hotels.com, LP i USA och/eller andra länder. Alla andra
varumärken tillhör sina respektive ägare.

