
Londen behoudt positie als populairste stad onder
Nederlanders
Hotelkamerprijzen in Londen met gemiddeld €10 gedaald ten opzichte van vorig
jaar
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Het is nog nauwelijks een verrassing te noemen; Londen was wederom de populairste stad onder

Nederlandse reizigers in de eerste helft van 2016. In de Engelse hoofdstad waren van alle

internationale steden de meeste hotelkamers geboekt door Nederlandse reizigers in de eerste helft

van 2016. Dit blijkt uit boekingsgegevens van de Hotel Price Index™ (HPI™) van accommodatie-

expert Hotels.com™. Andere topbestemmingen zijn volgens de HPI Berlijn, New York en Parijs.

Londen als ideale city trip bestemming
Een korte reistijd, een taal die we allemaal begrijpen en een authentieke cultuur; Londen is helemaal
hip. Londen wordt vaak aangeduid als dé plek om kerstinkopen te doen, maar Londen is onder
Nederlandse reizigers niet alleen in de feestmaanden populair. In de eerste helft van 2016 zijn er in
de stad van de Big Ben namelijk de meeste hotelkamers geboekt door Nederlanders. Daarmee
behoudt Londen haar positie als buitenlandse topbestemming onder Nederlandse reizigers. Andere
populaire bestemmingen waren Berlijn, New York en Parijs.

Buitenlandse topbestemmingen onder Nederlandse reizigers in de eerste helft van 2016,
vergeleken met de eerste helft van 2015
2016 | Stad | 2015

1. Londen (1)
2. Berlijn (3)
3. New York (2)
4. Parijs (4)
5. Bangkok (8)
6. Barcelona (5)
7. Las Vegas (9)
8. Rome (6)
9. Dubai (12)

10. Antwerpen (10)



Londense hotelkamerprijzen €10 minder duur
In de eerste helft van 2016 betaalden Nederlanders gemiddeld €157* voor een hotelkamer in Londen,
vergeleken met €167 in de eerste helft van 2015. De gemiddelde prijs is daarmee 6% gedaald. Dit is
nagenoeg gelijk aan de daling van 5% in hotelkamerprijzen in heel Engeland, betaald door
Nederlanders. Het grootste prijsverschil was waarneembaar in de driesterrenhotels, waar
kamerprijzen in de eerste helft van 2016 met 10% daalden ten opzichte van dezelfde periode vorig
jaar.

Gemiddelde prijzen per sterrenclassificatie betaald door Nederlandse reizigers in de eerste
helft van 2016, vergeleken met de eerste helft van 2015
Sterren | 2015 | 2016 | % verandering

5 | €308 | €288 | -7%
4 | €200 | €186 | -7%
3 | €130 | €117 | -10%
2 | €100 | €92 | -7%

*Getoonde prijzen zijn inclusief toeslagen en belastingen en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid
op het moment dat er geboekt wordt

Noot aan de redactie – Niet voor publicatie
De Hotel Price Index (HPI) van Hotels.com biedt inzicht in boekingsgegevens van reizigers over de
hele wereld. Neem voor gegevens over specifieke periodes, bestemmingen, prijzen of reisgedrag
contact op met Mirte Korenhof (hotels.com@leadspr.com; 020-6617048; 06-20 88 95 85).
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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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