Een uur zon kost €8 in Warschau
Oost-Europese bestemmingen hebben de beste verhouding tussen hotelkamerprijs
en zonuren
29 APRIL 2015, AMSTERDAM, NEDERLAND

SAMENVATTING

De prijsbewuste zongenieter kiest Warschau als bestemming voor een lang weekend weg in
mei. Hier schijnt de zon namelijk gemiddeld het vaakst en zijn de prijzen voor een
hotelovernachting het laagst. De verhouding tussen kamerprijs en zonuren bedraagt €8 per
uur. Ook andere Oost-Europese bestemmingen zijn aantrekkelijk voor een goed geprijsd
weekendje zon, zo blijkt uit onderzoek van Hotels.com.

V eel zon voor weinig geld in Oost-Europa
In de lijst met bestemmingen met de best geprijsde zonuren staat een verrassend aantal OostEuropese bestemmingen. Naast Warschau zijn Vilnius en Boedapest aantrekkelijke
bestemmingen voor een lang weekendje weg in mei. Met gemiddeld €9 per uur zon staan
deze steden op de tweede plaats, ruim de helft van het Europese gemiddelde van €21. Ook de
Oost-Europese steden Boekarest (€11) en Praag (€14) eindigen ruim bovengemiddeld.
Zonuren duurder in Zuid-Europa
Op Zuid-Europese bestemmingen zijn de resultaten wisselend. Hoewel Lissabon (€8) en
Alicante (€8) meer zon bieden dan Warschau, zijn de prijzen per hotelovernachting hoger.
Desalniettemin zijn deze twee bestemmingen goed voor een gedeelde eerste plaats. Ook
Palma de Mallorca (€15) en Barcelona (€16) staan op de lijst. De zon schijnt in deze steden
iets meer dan het Europese gemiddelde van 7,3 zonuren per dag in mei.
Bestemmingen met de beste prijs per uur zon*
1. Lissabon €8 (11,0; 84)
1. Alicante €8 (10,4; 84)
1. Warschau €8 (9,3; 77)
2. Madrid €9 (10,2; 87)
2. Vilnius €9 (7,7; 71)
2. Boedapest €9 (7,9; 74)
3. Boekarest €11 (6,8; 73)
4. Praag €14 (6,3; 86)
5. Palma de Mallorca €15 (8,3; 128)

5. Berlijn €15 (6,0; 92)
6. Frankfurt €16 (6,7; 106)
6. Barcelona €16 (7,3; 117)
7. Brussel €17 (6,2; 102)
8. Parijs €21 (6,6; 138)
9. Dublin €23 (4,5; 102)
9. Reykjavik €23 (6,1; 143)
10. München €24 (5,3; 125)
11. Gent €26 (6,3; 162)
12. Londen €27 (5,8; 157)

Gemiddeld €21 (7,3; 106)
*Bestemming en prijs per zon uur (gemiddelde uren zon per dag in mei 2014 gebaseerd op de
Hotel Price Index; gemiddelde kamerprijs in 2014 in euro’s)
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Hotels.com is een toonaangevende boekingswebsite voor hotelovernachtingen, geëxploiteerd door Hotels.com LP.,
met een wereldwijd aanbod van meer dan 325.000 accommodaties. Hotels.com doet haar voordeel met een van de
grootste hotel contracting teams in de sector. De website bevat meer dan 11 miljoen reviews van gasten die
daadwerkelijk in de hotels hebben overnacht, op basis waarvan gebruikers een weloverwogen keuzen kunnen
maken bij het boeken.
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