
Muscat meest exclusieve hotelstad ter wereld
Hotels.com presenteert Top 10 exclusieve steden waar reizigers het meest
spenderen aan een hotelovernachting
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Samenvatting Het afgelopen jaar betaalden reizigers in Muscat gemiddeld het
hoogste bedrag voor een hotelovernachting. Dit blijkt uit de Hotel Price
Index van boekingssite Hotels.com. De hotelexperts zetten tien
exclusieve steden op een rijtje waar reizigers in 2013 het meest
spendeerden per hotelovernachting.* Voor een overnachting in welke
van deze steden zou jij in de buidel tasten?

Details Reizigers uit de eurozone spendeerden in Muscat gemiddeld 234 euro per
overnachting in 2013. Hoewel de hotelprijzen in de Omaanse hoofdstad het
afgelopen jaar met 7% daalden ten opzichte van 2012, bleef Muscat de meest
exclusieve hotelstad ter wereld. De bekendheid van Oman onder Nederlandse
en internationale reizigers is groeiende. Dit resulteert in de bouw van nieuwe
accommodaties in het sultanaat.

Op plaats twee volgt Rio de Janeiro. Reizigers besteedden in de Braziliaanse
miljoenenstad gemiddeld 194 euro per hotelovernachting. New York bezet de
derde positie in de lijst, bezoekers betaalden er gemiddeld 190 euro per
overnachting in 2013.

Stijgers en dalers

In zeven van de tien meest exclusieve hotelsteden ter wereld gingen de
hotelprijzen het afgelopen jaar omlaag. Net als in Muscat betaalden reizigers
ook aanzienlijk minder voor een hotelovernachting in Rio de Janeiro (-9%). In
New York bleven de prijzen nagenoeg gelijk (+1%). De enige steden in de Top
10 die een sterke hotelprijsstijging lieten zien zijn Dubai (+11%) en San
Francisco (+6%).

Top 10 exclusieve steden waar reizigers uit de eurozone het meest
betaalden in 2013

1. Muscat, Oman (€234 | -7%)
2. Rio de Janeiro, Brazilië (€194 | -9%)
3. New York, VS (€190 | +1%)
4. Dubai, VAE (€178 | +11%)
5. Genève, Zwitserland (€163 | -7%)
6. Moskou, Rusland (€163 | -4%)
7. Boston, VS (€159 | -4%)
8. Singapore, (€149 | -2%)
9. Hongkong, (€145 | -5%)

10. San Francisco, VS (€145 | +6%)

* De lijst bestaat uit steden met ten minste 100.000 inwoners. 
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Over Hotels.com

Hotels.com is een toonaangevende boekingswebsite voor
hotelovernachtingen, met een wereldwijd aanbod van meer dan 290.000
accommodaties via het Expedia netwerk, variërend van internationale ketens
en all-inclusive resorts tot lokale pareltjes en bed & breakfasts, voorzien van
alle informatie om de perfecte overnachting te boeken. Hotels.com doet haar
voordeel met een van de grootste hotel contracting teams in de sector,
waardoor het haar klanten de laagste prijsgarantie, promoties, speciale
aanbiedingen en kortingen kan bieden. Met het baanbrekende
loyaliteitsprogramma Welcome Rewards kunnen klanten een gratis
overnachting verdienen bij elke tien geboekte overnachtingen in meer dan

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39780/images/119465-76192687-b0fe-48cc-b2ce-fe33c5ac589e-ritz_2520carlton_2520hongkong_25205-large-1390225413.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39780/images/129512-76de44c3-beb4-4c90-ae7e-e896af422f6b-singapore_2520-_2520marina_2520bay_2520sands-large-1398949552.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39780/images/129520-58a4103d-74d8-4e09-be6d-87f7d9f5f2b4-geneve_2520-_2520eglise_2520russe-large-1398950389.jpg


100.000 hotels. Reizigers kunnen online boeken of via een van de
meertalige call centers. Via www.hotels.com/deals/mobile kunnen klanten
speciale mobiele apps voor smartphones en tablets downloaden, waarmee
zij ‘on the go’ toegang hebben tot 20.000 last minute deals.
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