
Stijging van meer dan 500% in Nederlandse
zoekopdrachten naar hotelkamers in Rio
04 AUGUSTUS 2016, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Aankomende zaterdag is het zover, de langverwachte Canal Parade van de Europride 2016;

grootser, feestelijker én internationaler dan ooit. Dit jaar is Gay Pride omgedoopt tot Europride en dat

is bij LHBTI’s (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgenders en Interseksuelen) van over

de hele wereld niet onopgemerkt gebleven. Zij bezoeken massaal de Amsterdamse grachten om dit

drijvende, roze vrijheidsspektakel mee te maken. Hotels.com™ zocht uit welke nationaliteiten het

meest zochten op een hotelkamer tijdens het evenement.

Gegevens van accommodatie expert Hotels.com™ laten deze maand een toename in Nederlandse
zoekopdrachten naar hotelkamers in Rio de Janeiro zien van maar liefst 540% ten opzichte van een
jaar geleden.

Hiermee staat Nederland op de 17de plek in de top 20 landen met de meeste zoekopdrachten naar
hotelkamers tussen 5 en 21 augustus. Nederland laat tevens de op vier na grootste toename in
zoekopdrachten zien vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Niet slecht voor zo’n klein, maar
sportief land als Nederland.

Top 20 Landen met de meeste zoekopdrachten tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016 naar
hotelkamers in Rio de Janeiro met check-in datum tussen 5 en 21 augustus 2016 vergeleken
met zoekopdrachten tussen 1 juli 2014 en 30 juni 2015 naar hotelkamers in Rio de Janeiro met
check-in datum tussen 5 en 21 augustus 2015
Plaats, Land (Toename in zoekopdrachten)

1. Amerika (500%)
2. Groot-Brittannië (470%)
3. Argentinië (520%)
4. Frankrijk (40%)
5. Zweden (400%)
6. Japan (1.770%)
7. Canada (310%)
8. Duitsland (280%)
9. Australië (800%)

10. Mexico (420%)



11. Chili (210%)
12. Spanje (180%)
13. Denemarken (710%)
14. Colombia (190%)
15. Italië (90%)
16. Noorwegen (390%)
17. Nederland (540%)
18. Rusland (390%)
19. Zwitserland (170%)
20. Zuid-Korea (620%)
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OVER HOTELS.COM

Hotels.com™ wordt beheerd door Hotels.com L.P. en is een toonaangevende online website voor het boeken van
accommodaties. Deze variëren van internationale ketens en all-inclusive resorts tot lokale favorieten en bed &
breakfasts, en gaan gepaard met alle informatie die nodig is om het ideale verblijf te boeken.

© 2016 Hotels.com, L.P., Hotels.com, Dat spreekt voor zich en het logo van Hotels.com zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Hotels.com, L.P. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere
genoemde handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.
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