HEJA WISCONSIN!
March 21, 2018

Hotels.com rapporterar att sökningarna på Wakanda Park i Wisconsin har ökat efter
filmsuccé

STOCKHOLM, 2018-03-16 – En liten stad i Wisconsin har fått superhjältestatus och
Hotels.com ® kan visa att sökningarna på Wakanda Park i Menomonie ökat med 55 procent de
senaste två månaderna* på grund av filmfantaster som letar efter det fiktiva afrikanska
kungadömet från den senaste biosuccén Black Panther.

Wakanda, där kungen och hans folk bor, är världens mest tekniskt avancerade land. De som
reser till Wakanda Park i Wisconsin, med knappt 20 000 invånare**, kanske inte hittar några
holografiska pärlor eller nanoteknikdräkter, men eftersom det finns ett äventyrsbad kommer de
ändå inte att bli besvikna.

När reseexperterna på Hotels.com upptäckte att sökningarna på Wakanda Park i Wisconsin hade
ökat noterade de även att andra platser med namnet Wakanda ökat eftersom fansen desperat
försöker hitta superhjältens hem.

Wauconda, Illinois (som uttalas precis som Wakanda) har ökat med drygt 25 procent och
Makanda, som också ligger i Illinois, med drygt 40 procent jämfört med förra året. Wakaya i Fiji
har ökat med 235 procent och Wakkanai i Japan med drygt 55 procent jämfört med förra året.
Isabelle Pinson, vice vd, EMEA, på Hotels.com säger: “I vår portfölj finns hotell i fler än 200
länder och territorier i olika delar av världen. Wakanda hör inte till dem, men vi tittar på det.”

“Filmen har berört miljontals fans runt om i världen. Den är fantastisk och vi ser ofta att
populärkultur inspirerar människors val av resmål. Vi tycker det är underbart att semesterfirare

söker efter Black Panthers hemland, från Wisconsin till Japan. Heja Wakanda!”

Hotels.com rekommenderar semesterfirare som vill resa till Wakanda Park i Wisconsin
en vistelse på:

Best Western Plus Menomonie Inn & Suites – Ett hotell som fått det fantastiska
betyget 9,2 av Hotels.coms gästrecensenter. Det ligger bara några minuter från Wakanda
Park och gästerna har tillgång till hotellets inomhuspool och träningscenter där de själva
kan bygga upp sig till superhjältar. Rummen kostar från 907 SEK per rum och natt***.
Hampton Inn & Suites Menomonie-UW Stout – Ett prisvärt hotell som ligger nära North
Broadway Street och bara ett stenkast från Wakanda Park. Det kanske inte är lika häftigt
som världens mest tekniskt avancerade land – men alla gäster har tillgång till gratis WiFi.
Rummen kostar från 898 SEK per rum och natt.
Cobblestone Inn & Suites, UW Stout Downtown Menomonie – Centralt i Menomonie
ligger detta hotell som fått det fantastiska betyget 9,8 av Hotels.coms gästrecensenter.
Njut av den härliga frukostbuffén efter en skön natts sömn på detta superhotell som ligger
mindre än tio minuters bilfärd från Wakanda Park. Rummen kostar från 927 SEK per rum
och natt.

Hotels.com rekommenderar följande futuristiska hotell om man vill hitta sina inre
superkrafter i någon av de mest teknikbejakande miljöerna som finns i detta
universum:

Dream Downtown Hotel, New York, USA
Detta fantastiska hotell som är helt klätt i perforerad metall skulle passa in bra i Wakanda.
Dream Downtown ligger i det trendiga Meatpacking-distriktet. Hotellet har en pool med
glasbotten, poolbar och en takterrass med vacker kvällsutsikt där man kan ta en drink och
lyssna på DJ-gigs. Stora runda fönster ramar in utsikten över staden. De 314 rummen är
snygga och bekväma. WiFi, plattskärms-TV med trådlöst tangentbord och möjlighet till
datoranslutning ger rummen en högteknologisk prägel. Rummen kostar från 2 046 SEK per
rum och natt.

Huis Ten Bosch Henn na Hotel, Sasebo, Japan
Henn, som betyder “att förändra” på japanska, är ett futuristiskt hotell där gästerna möts
av robotar – massor av robotar. Här finns flerspråkiga robotdinosaurier i
incheckningsdisken, en robotarm som tar hand om gästernas bagage och en portierrobot
som levererar väskorna till rummen. Här bor man mitt i en ultrateknisk miljö. Efter ett
dagsbesök i temaparken Huis Ten Bosch är en vistelse på detta hotell perfekt. Rummen
kostar från 2 183 SEK per rum och natt.

Hotel Puerta America, Madrid, Spanien
Det här är ett riktigt science fiction-hotell. När man ligger på sängen och tittar upp mot
taket kan man få en känsla av att sväva i rymden. Rummen är designade av prisbelönta
arkitekter som Zaha Hadid och Jean Nouvel och här kan gästerna känna sig lite närmare
rymden utan att behöva lämna jorden. Dessutom ligger det i hjärtat av supercoola Madrid.
Rummen kostar från 1 084 SEK per rum och natt.

Yas Viceroy Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten
Inget kan förkroppsliga futuristiska framsteg som en ö skapad av människor. Det som
dominerar den konstgjorda ön Yas Island är Yas Hotel som personifierar det stilfulla Abu
Dhabi. Det vackert välvda taket är upplyst av LED-lampor i skiftande färger. En spännande
sak med hotellet är att man kan se racerbilarna fara fram på Yas Marina Formula 1-banan
alldeles intill hotellet. Rummen kostar från 1 730 SEK per rum och natt.

Container Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
Container Hotel erbjuder ett ultramodernt, prisvärt boende i Kuala Lumpurs gyllene
triangel. Detta miljövänliga hotell är byggt av återvunna fraktcontainrar och i de stilrena
rummen finns gratis WiFi. På Container Hotel är det minimalism som gäller – och rummen
gör skäl för hotellets namn. Rummen kostar från 369 SEK per rum och natt.

