
Vraag naar Amsterdamse hotels neemt toe in aanloop van
SAIL
Hotels.com ziet stijging in zoekopdrachten vanuit Europa

12 AUGUSTUS 2015, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Zoekopdrachten in het Verenigd Koninkrijk stijgen met 82%. Ook Nederlanders zijn op zoek
naar een overnachting, wat resulteert in een stijging van 33%.

Het internationale, nautische evenement SAIL vindt van 19 tot en met 23 augustus
2015 voor de negende keer plaats in Amsterdam. Niet alleen Nederlanders komen elke
vijf jaar op dit scheepfestijn af. Zo groeit de vraag naar hotelovernachtingen in en rond
Amsterdam vanuit heel Europa in de maanden mei, juni en juli, vergeleken met dezelfde
periode in het jaar ervoor. Dit blijkt uit de zoekgegevens van boekingswebsite
Hotels.com.

De vraag naar Amsterdamse hotelovernachtingen nam het sterkst toe in het Verenigd
Koninkrijk. Het aantal zoekopdrachten op Hotels.com steeg maar liefst met 82% in de
maanden voorafgaande aan SAIL ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De
belangstelling voor Amsterdamse hotelkamers groeide eveneens onder reizigers uit Ierland
(44%) en Duitsland (43%). Ook reizigers uit Zwitserland, Denemarken, Turkije, Zweden,
Noorwegen, Finland, Italië, Spanje en Frankrijk zien een overnachting in Amsterdam tijdens
SAIL wel zitten.

Russische en Oostenrijkse reizigers zien het spectaculaire botenevenement minder zitten.
Hun zoekopdrachten naar onze hoofdstad daalden respectievelijk met 12% en 17%. Daar
staat tegenover dat Nederlanders SAIL wel interessant lijken te vinden. Zij zijn meer dan vorig
jaar geneigd om een aantal nachten in de hoofdstad door te brengen. Zo nam het aantal
zoekopdrachten toe met 33% ten opzichte van 2014.

Stijging van het aantal zoekopdrachten naar Amsterdamse hotels in mei, juni en juli
2015 vergeleken met mei, juni en juli 2014

Verenigd Koninkrijk 82%
Ierland 44%
Duitsland 43%
Zwitserland 42%



Denemarken 40%
Turkije 36%
Nederland 33%
Zweden 32%
Noorwegen 27%
Finland 26%
Italië 15%
Spanje 14%
Frankrijk 8%
Rusland -12%
Oostenrijk -17%
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Hotels.com L.P. leidt Hotels.com, een toonaangevende online accommodatie boekingswebsite met accommodaties
variërend van internationale ketens en all-inclusive resorts tot lokale favorieten en bed & breakfasts, samen met alle
nodige informatie om een perfect verblijf te boeken. Speciale apps voor mobiele telefoons en tablets bieden
gebruikers de mogelijkheid om overal en altijd te boeken en gebruik te maken van 20.000 last minute aanbiedingen.



mailto:hotels.com@leadspr.com
http://nl.hotels.com/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhotelsdotcom.leadspr.com%2F108175-vraag-naar-amsterdamse-hotels-neemt-toe-in-aanloop-van-sail&text=Hotels.com+ziet+stijging+in+zoekopdrachten+vanuit+Europa&via=&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fhotelsdotcom.leadspr.com%2F108175-vraag-naar-amsterdamse-hotels-neemt-toe-in-aanloop-van-sail
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fhotelsdotcom.leadspr.com%2F108175-vraag-naar-amsterdamse-hotels-neemt-toe-in-aanloop-van-sail&title=Vraag+naar+Amsterdamse+hotels+neemt+toe+in+aanloop+van+SAIL&summary=Hotels.com+ziet+stijging+in+zoekopdrachten+vanuit+Europa&source=Hotels.com


Hotels.compressroom

http://hotelsdotcom.leadspr.com/
http://hotelsdotcom.leadspr.com/

