LYXSÖKARE: SÄG HOLA TILL SPANIEN, KONICHIWA
TILL KYOTO OCH KOM IHÅG ATT ÅTERVÄNDA TILL
RIO
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Varje år avslöjar Hotel Price Index® (HPI®) från Hotels.com® massor av intressanta fakta och
trender om vad hotellvistelser kostar runt om i världen. I år avslöjar Hotels.com vart man ska
åka om man vill ha så mycket lyx för pengarna som möjligt. Oavsett om du vill mumsa på kaviar
vid din egen privata pool eller vila ut på äkta egyptiska bomullslakan kan du hitta prisvärda
lyxresor på Hotels.com. Hurra, Luxe for Less-listan är här!
Luta dig tillbaka, sippa på champagnen och ta fram kalendern medan Hotels.com guidar dig
genom topplistorna för lyxresor 2018.
Luxe for Less topp fem: Var får man mest valuta för pengarna för en lyxsemester
HPI avslöjar vilka som var de fem populäraste destinationerna för billiga femstjärniga boenden –
från semesterboenden och framstående hotellkedjor till villor och lyxiga boutiquehotell – för
resenärer runt om i världen 2017. Det var[1]:
1. Kathu, Thailand

Bäst för: Fina stränder, härliga pooler och läcker mat
2. Kuala Lumpur, Malaysia

Bäst för: Högtflygande stadsliv i hjärtat av Sydostasien
3. Istanbul, Turkiet

Bäst för: Där öst möter väst och historien ligger framför dina fötter
4. Riga, Lettland

Bäst för: Upptäck staden innan dina vänner gör det.En vacker stad som är rik på östeuropeisk
kultur
5. Bogotá, Colombia

Bäst för: En av de bästa musik- och nattlivsscenerna i Latinamerika
Viva España
World Tourism Organisation avslöjade 2017 att Spanien officiellt gick förbi USA och blev det näst
mest besökta landet i världen (efter Frankrike). Till Spanien kom cirka 82 miljoner besökare, en
ökning från 75 miljoner året innan[2]. Här finns tapas i varje gathörn, ett överflöd av stränder
och ett språk som gör en knäsvag. Det är därför inte förvånande att Spanien ökat så mycket i
popularitet. Eftersom ökad efterfrågan ofta leder till höjda priser är det viktigt att veta vart man
ska åka för att få prisvärd lyx och samtidigt följa trenderna.
1. Barcelona: Svenska resenärer betalade i snitt 4 procent mer för femstjärniga boenden
2017 än året innan.

Bäst för: Gaudi, tapas, stranden möter staden
2. Zaragoza: Här kunde spanska resenärer få ett femstjärnigt rum för mindre än 110 € per
natt.

Bäst för: episka Instagrambilder av solnedgångar (#travelbrag) vid floden Ebro och en eklektisk
mix av gotisk och morisk arkitektur
3. Granada: Även här kunde spanska resenärer få ett femstjärnigt rum för mindre än 110 €
per natt.

Bäst för: Det omistliga Alhambra och lika omistliga churros med chokladsås (himmelska!)
4. Menorca: Brittiska resenärer upplevde en 22-procentig prisminskning på femstjärniga
hotellrum på Menorca.

Bäst för: sin spirande vinindustri och att det sägs vara majonnäsens födelseplats!
Beställ sushi och ät den också
Om du bara vill äta sushi till frukost, dim sum till lunch och en blandning av båda till middag är
Japan platsen för dig och – spoilervarning – det är prisvärt! Tack vare att flera valutor stärkts mot
yenen, bland annat euron och den australiska dollarn, är Japan för närvarande en fördelaktig
lyxdestination för resenärer från Australien, Spanien, Frankrike, Finland, Mexiko, Kanada och
USA – men vart åker man om man vill ha det bästa av det bästa?
1. Kyoto: Snittpriset för lyxboende per natt ökade med 22 procent för svenska resenärer
2017 jämfört med 2016.

Bäst for: Kyo-wagashi (läckra lokala sötsaker) och tofu
2. Osaka: För resenärer från Australien och Kanada sjönk snittpriset med 12 procent[3].

Bäst för: Bli samuraj på Osaka-slottet
3. Tokyo: Snittpriset minskade med 18 procent för resenärer från Spanien3.

Bäst för: Fascinerande skyskrapor och fantastisk utsikt från Tokyo Skytree
4. Okinawa: Snittpriserna minskade med 10 procent3.

Bäst för: Mat du inte kan hitta någon annanstans i världen – inte heller i övriga Japan!
Återvänd till Rio för karnevalkänslan
Rio lyckades bäst och vann guld! Uppståndelsen kring OS har lagt sig men den livaktiga
brasilianska staden har fortfarande mycket att erbjuda, speciellt för dem som vill ha en lyxig
semester. HPI visar att priserna på fyr- och femstjärniga hotell minskade med i snitt 17 procent
2017 (jämfört med 2016) för resenärer från Frankrike, Storbritannien, Mexiko och USA[4].
Mest valuta för pengarna:
1. Caipirinhas på Copacabanastranden
2. Linbana upp till Kristusstatyn
3. En delikat middag på någon av stadens fantastiska restauranger – testa Oro!
4. Titta på modern konst
5. Gå på surfskola i Arpoador
Amerika är fortfarande (en av) de bästa
Om du så vill besöka Golden Gate-bron, Musse Pigg eller Vita huset är det bra att veta att
priserna har sjunkit betydligt i flera städer som är kända för att vara dyra, vilket gör dem mer
tillgängliga för alla.
De toppdestinationer där priserna för boende på fyr- och femstjärniga hotell sjönk mest var:
1. Boston: För resenärer från Australien och Brasilien sjönk snittpriset med 16 procent[5].

Bäst för: musselsoppa och färsk hummer
2. Orlando: Snittpriserna sjönk med 19 procent för resenärer från Australien, Spanien,
Finland, Frankrike, Sverige, Mexiko och Kanada4.

Bäst för: släpp loss ditt inre barn och drick en honungsöl
3. San Diego: Snittpriserna sjönk med 18 procent för resenärer från Frankrike och Brasilien4.

Bäst för: surfning och strandpromenader
4. Washington DC: Snittpriserna sjönk med 18 procent för resenärer från Brasilien och
Kanada4.

Bäst för: den spektakulära blomningen på våren, en livaktig matkultur

SLUT
För ytterligare information kan ni kontakta Hotels.com® nordiska presskontor via
nora.maki@cohnwolfe.com eller per telefon +358 (0)41 433 1078.
Meddelanden till utgivare
Detta pressmeddelande bygger på data från det senaste Hotel Price Index (HPI) som visar vad
människor faktiskt betalade per rum och natt, baserat på dubbelrum, inklusive skatter och
avgifter under 2017 jämfört med 2016. \

Eftersom data för resenärer från respektive land visas i lokala valutor kan exakta globala priser
inte visas. De data som används här baseras på snittpriser för resenärer från följande
marknader: Australien, Japan, Spanien, Finland, Frankrike, Sverige, Storbritannien, Brasilien,
Mexiko, Kanada och USA.
Detta pressmeddelande visar på globala genomsnitt och identifierar trender som råder på en
majoritet av marknaderna. De trender som identifierats gäller inte alla marknader. Där det finns
procentuella minskningar globalt har data om ursprungsland analyserats (t.ex. spanska
resenärer). Om inga minskningar förekommit för ett land har data om detta ursprungsland
exkluderats.
Alla HPI-data finns tillgängliga på https://hpi.hotels.com/se-2017/ för 13 stora nationer och dessa
presenteras i lokala valutor. Data för fler länder finns tillgängliga. Kontakta Hotels.coms
pressavdelning.
[1] Baserat på de destinationer som oftast var bland de tio billigaste för resenärer från
Australien, Japan, Spanien, Finland, Frankrike, Sverige, Storbritannien, Brasilien, Mexiko, Kanada
och USA.
[2] FN:s World Tourism Organisations rankning, enligt BBC News, 15 januari 2018:
http://www.bbc.com/news/business-42692641.
[3] För resenärer från Australien, Spanien, Finland, Frankrike, Mexiko, Kanada och USA minskade
priserna på fyr- och femstjärniga boenden på flera ställen i Japan 2017, jämfört med 2016. De
minskningar som anges i detta pressmeddelande är genomsnittliga och baserade på detta
dataset.
[4] För resenärer från Frankrike, Storbritannien, Mexiko och USA minskade priserna på fyr- och
femstjärniga hotell på flera ställen i Japan 2017, jämfört med 2016. De minskningar som anges i
detta pressmeddelande är genomsnittliga och baserade på detta dataset.
[5] För resenärer från Australien, Japan, Spanien, Finland, Frankrike, Sverige, Storbritannien,
Brasilien Mexiko, Kanada och USA minskade priserna på fyr- och femstjärniga boenden på flera
ställen i USA 2017, jämfört med 2016. De minskningar som anges i detta pressmeddelande är
genomsnittliga och baserade på detta dataset.
Om Hotels.com®
Hotels.com är precis rätt ställe om du letar efter någonstans att bo. Vi älskar resor och det vet vi
att du också gör. Därför har vi gjort det enkelt att boka via oss. På Hotels.com finns
hundratusentals boenden på olika platser i världen och sajten finns också i 90 lokala varianter på
41 språk. Så oavsett om du letar efter något prisvärt i Vegas, trädhus i Thailand eller en villa i
Venezuela så finns allt bara ett klick bort. Med vårt förmånliga lojalitetsprogram tjänar du ihop
till bonusnätter medan du sover och får tillgång till rabatterade erbjudanden som exempelvis
Hemliga priser … kunde det bli bättre? Även bokningarna har blivit smartare. Med över 25
miljoner gästrecensioner och en app som är så enkel att använda att den laddats ner mer än 60
miljoner gånger kan du vara säker på att du hittar en plats som passar dig perfekt.
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