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SAMENVATTING

Deze Kerst verras je je familie met een wel heel bijzonder cadeau; een overnachting in een

vijfsterrenhotel! En je geld kun je lekker in je zak houden. Volgens boekingsgegevens van de Hotel

Price Index™ (HPI™) van accommodatie-expert Hotels.com™ betaalden* Nederlanders in de eerste

helft van 2016 namelijk minder dan €90 per nacht voor vijfsterrenhotels in sommige steden over de

hele wereld.

Waar voor je geld
Nederlandse reizigers kregen waar voor hun geld onder de Indonesische zon, waar zij €49 betaalden
voor een nacht in een vijfsterrenhotel in Jogjakarta. Op de tweede plek staan LLoret De Mar (Spanje)
en Manggis (Indonesië), twee kustplaatsen waar Nederlanders voor slechts €55 genoten van een
luxe verblijf. Een vijfsterrenverblijf in het Maleisische Sarawak, dat omringd is door indrukwekkende
Nations Parks, kostte Nederlanders een luttele €59 euro.

Top 10 steden waar Nederlanders gemiddeld het minst betaalden voor een overnachting in
een vijfsterrenhotel in de eerste helft van 2016

1. Jogjakarta, Indonesië (€49)
2. Lloret de Mar, Spanje (€55)
3. Manggis, Indonesië (€55)
4. Sarawak, Maleisië (€59)
5. Bandung, Indonesië (€67)
6. Cairns, Australië (€74)
7. Alanya, Turkije (74)
8. Phang Nga, Thailand (€82)
9. Samut Prakan, Thailand (€83)

10. Ko Yao Yai, Thailand (€89)

Betaalbare luxe
Met het geven van een verblijf in een luxe vijfsterrenhotel geef je zoveel meer. Het is een bijzondere
ervaring, die zorgt voor een blijvende herinnering van jou en je familie. En dat kon in sommige landen



bijzonder betaalbaar zijn. Zo betaalden Nederlanders in de eerste helft van 2016 gemiddeld het minst
voor een nacht in vijfsterrenhotels in Cambodja (€77), Turkije (€104) en Venezuela (€104).

Top 10 landen waar Nederlanders gemiddeld het minst betaalden voor een overnachting in
een vijfsterrenhotel in de eerste helft van 2016

1. Cambodja (€77)
2. Turkije (€104)
3. Venezuela (€104)
4. Cyprus (€108)
5. Thailand (€125)
6. Guatemala (€126)
7. Indonesië (€127)
8. Australië (€128)
9. India (€128)

10. Colombia (€130)

*Gemiddelde betaalde prijzen per nacht inclusief toeslagen in de eerste helft van 2016; prijzen
kunnen variëren afhankelijk van het moment van aankoop.

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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