
Op de Malediven betaalden Europese reizigers het meest
voor een hotelovernachting
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SAMENVATTING

• Volgens de laatste Hotel Price Index van Hotels.com stegen hotelkamerprijzen wereldwijd
met een kleine 1% gedurende de eerste helft van 2015 • Op de Malediven betaalden
Europese reizigers verreweg het meest in de eerste helft van 2015 • Luxe eilanden en
bestemmingen in het Midden-Oosten vullen de top 10 landen waar Europese reizigers het
meest betaalden voor een hotelovernachting

Uit Hotel Price Index™ van Hotels.com™ blijkt dat Europese reizigers aardig wat wilden
betalen voor een hotelovernachting in de eerste helft van 2015. De lichte stijging van
hotelkamerprijzen weerhield de reislustige Europeanen er niet van om eropuit te trekken.
Hotels.com zet de tien landen op een rij waar Europese reizigers gemiddeld het meest
betaalden* voor een hotelovernachting in de eerste helft van 2015.

De foto’s van uw vakantie naar de Malediven aan het bekijken? Dan heeft u waarschijnlijk
flink in de buidel getast, want op deze eilandengroep betaalden Europese reizigers het meest
per nacht. In de eerste helft van 2015 betaalden zij daar gemiddeld € 414 per
hotelovernachting. Ook op de Seychellen en in de Europese staat Monaco werd er flink wat
geld opzij gelegd voor een hotelovernachting. Met een gemiddelde prijs van resepectievelijk €
280 en € 239 per nacht vullen zij de top drie aan.

Op de luxe eilanden Aruba (€ 212) en Mauritius (€ 197) rekenden Europese reizigers
eveneens een groot bedrag af voor een hotelkamer. Daarnaast was er ook in het Midden-
Oosten, met Oman (€ 211), Israël (€ 168), Quatar (€ 166) en de Verenigde Arabische
Emiraten (€ 166), een gevulde portemonnee nodig voor een overnachting. Zwitserland sluit
als tweede Europese land op de lijst de top 10 af met een gemiddelde betaalde prijs van € 158
per nacht.

Gemiddelde hotelkamerprijzen per nacht betaald door Europese reizigers in de eerste
helft van 2015 / eerste helft van 2014 / percentuele verandering

1. Malediven € 414 / € 363 / 14%
2. Seychellen € 280 / € 293 / -4%
3. Monaco € 239 / € 200 / 20%



4. Aruba € 212 / € 222 / -5%
5. Oman € 211 / € 200 / 6%
6. Mauritius € 197 / € 160 / 23%
7. Israël € 168 / € 156 / 7%
8. Qatar € 166 / € 124 / 34%
8. Verenigde Arabische Emiraten € 166 / € 165 / 0%
10.Zwitserland € 158 / € 149 / 6%

Over de Hotel Price Index
De HPI is een terugkerend rapport over hotelprijzen op grote bestemmingen over de hele
wereld die de veranderingen in de prijzen die reizigers daadwerkelijk voor hun accommodatie
hebben betaald in kaart brengt. Tevens biedt de HPI waardevolle inzichten in de oorzaken van
deze veranderingen. Het rapport is gebaseerd op honderdduizenden boekingen op websites
van Hotels.com over de hele wereld.

* Gemiddelde prijs betaald per nacht inclusief belasting en toeslagen
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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.

© 2015 Hotels.com, L.P. Hotels.com, Dat spreekt voor zich, Hotel Price Index, HPI, Hotels.com Rewards 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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