
Een ster meer of minder voor je hotelkamer kon je
aardig wat besparen of verrassend betaalbaar zijn
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SAMENVATTING

Door je goed in te lezen in het accommodatieaanbod van je bestemming, kon je soms upgraden voor

een kleine meerprijs of veel besparen door een accommodatie met een ster minder te boeken. • De

Hotel Price Index van Hotels.com laat zien dat de gemiddelde prijs die in de eerste helft van 2015

door Europese reizigers werd betaald voor een hotelovernachting flink in sterrenclassificatie kon

verschillen. • In Cancun kon je potentieel €175 besparen door een ster minder te kiezen, terwijl een

extra ster van een hotel in Kaapstad slechts €13 kostte.

Hotelkamerprijzen stijgen en dalen niet altijd evenredig met hun sterrenclassificaties: een ster
opgeven kan je zomaar extra geld besparen, waardoor je je verblijf met één à twee dagen kunt
verlengen. Aan de andere kant hoeft een hogere sterrenclassificatie niet te betekenen dat de prijs
enorm stijgt, wat luxe weer heel betaalbaar maakt. De Hotel Price Index™ van Hotels.com™ toont de
gemiddelde prijzen die in 70 steden werden betaald door Europese reizigers in de eerste zes
maanden van 2015. Ook laat het zien in welke steden het voor reizigers aantrekkelijk was om een
ster meer of minder te boeken.

Het verschil tussen drie en vier sterren liep op tot €175
Als je in de eerste zes maanden van 2015 in een viersterrenhotel wilde verblijven, kon het geen
kwaad om ook eens driesterrenhotels te bekijken. Zo kostte een viersterrenhotel in Cancun, Mexico,
tot wel €175 meer dan een driesterrenhotel. Vier sterren waren ook een stuk duurder dan drie sterren
in Boston en Los Angeles, met een verschil van respectievelijk €108 en €99. Van de steden waar het
verlagen van vier naar drie sterren het meeste opleverde, lagen er slechts twee buiten Amerika. In
Nice en Tokio betaalden reizigers gemiddeld €73 minder voor een driesterrenhotel dan voor een
viersterrenhotel.

De vierde ster voor slechts €13 
In andere steden hoefden reizigers geen groot extra budget te hebben om voor vier sterren in plaats
van drie te kiezen. De beste optie was Kaapstad, waar reizigers gemiddeld slechts €13 meer
betaalden voor een extra ster. Ook in Helsinki en Warschau was het een slimme zet om voor meer te
kiezen. De meerprijs voor een viersterrenhotel was hier namelijk respectievelijk €14 en €15. In de
Poolse hoofdstad kon je zelfs een accommodatie met vijf sterren overwegen. Dit kostte je namelijk
slechts €31 extra vergeleken met de viersterrenclassificatie.



Steden in de HPI-vergelijking waarbij de verschillen tussen de gemiddelde betaalde prijs per
nacht voor een driesterren- en een viersterrenhotel door Europese reizigers in de eerste helft
van 2015 het grootst waren.

Stad | Gemiddelde prijs van een nacht in een driesterrenhotel | Gemiddelde prijs van een nacht in
een viersterrenhotel | Verschil tussen de gemiddeld betaalde prijs

1. Cancun, Mexico | €105 | €208 | €175
2. Boston, Amerika | €184 | €292 | €108
3. Los Angeles, Amerika | €172 | €271 | €99
4. Miami, Amerika | €153 | €248 | €95
5. Orlando, Amerika | €100 | €188 | €88
6. Vancouver, Canada | €142 | €223 | €81
7. Tokio, Japan | €105 | €178 | €73
8. Nice, Frankrijk | €113 | €186 | €73
9. Mexico-Stad, Mexico | €86 | €159 | €73

10. Seattle, Amerika | €175 | €247 | €72

Steden in de HPI-vergelijking waarbij de verschillen tussen de gemiddelde betaalde prijs per
nacht voor een driesterren- en een viersterrenhotel door Europese reizigers in de eerste helft
van 2015 het kleinst waren.

Stad | Gemiddelde prijs van een nacht in een driesterrenhotel | Gemiddelde prijs van een nacht in
een viersterrenhotel | Verschil tussen de gemiddeld betaalde prijs

1. Kaapstad, Zuid-Afrika | €94 | €107 | €13
2. Helsinki, Finland | €105 | €119 | €14
3. Warschau, Polen | €57 | €73 | €16
4. Marrakesh, Marokko | €53 | €69 | €16
5. Pisa, Italië | €77 | €96 | €19
6. Genève, Zwitserland | €161 | €180 | €19
7. Dublin, Ierland | €113 | €133 | €20
8. Jerusalem, Israël | €95 | €120 | €25
9. New York, Amerika | €207 | €233 | €26

10. Berlijn, Duitsland | €77 | €103 | €26

* Gemiddelde prijzen zijn inclusief belastingen en heffingen.

Noot aan de redactie – Niet voor publicatie



Alle prijzen in dit persbericht zijn gemiddelde prijzen die per nacht zijn betaald voor hotelkamers door
reizigers uit de Eurozone tussen 1 januari 2015 en 30 juni 2015, dus er zijn mogelijk wijzigingen van
toepassing. Alle prijzen zijn afgerond op hele euro’s.
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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.
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