
Golvende hotelprijzen op tropische eilanden
Reizigers betalen minder op Aziatische en Caribische eilanden
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Samenvatting Parelwitte stranden, ruisende palmbomen en een azuurblauwe zee.
Tropische eilanden bieden door hun centrale ligging rond de evenaar
net dat beetje extra magie. Zou jij ook wel eens willen wegdromen in
een hangmat, wiegend onder een palmboom, nippend van een fruitige
cocktail? De Hotel Price Index (HPI) van boekingswebsite Hotels.com
verschaft inzicht in de hotelprijzen op twintig populaire tropische
eilanden.

Details De hotelprijzen die reizigers uit de eurozone betaalden voor hun
overnachtingen op tropische eilanden vertoonden een wisselend beeld in het
afgelopen jaar. In dertien van de twintig droombestemmingen gingen de
hotelprijzen omlaag, de overige zeven tropische bestemmingen lieten
prijsstijgingen zien.

Gemiddelde hotelprijs per overnachting op tropische eilanden, betaald door
reizigers uit de eurozone in 2013 op Hotels.com:

1. Malediven, €444 (-1%)
2. Bora Bora, €398 (-12%)
3. Bahama's, €218 (+6%)
4. Seychellen, €215 (-9%)
5. Aruba, €168 (-1%)
6. Mauritius, €158 (-8%)
7. Barbados, €157 (+21%)
8. Jamaica, €151 (+3%)
9. Hawaii, €144 (+10%)

10. Kaapverdië, €135 (+25%)
11. Bonaire, €126 (+18%)
12. Zanzibar, €126 (-2%)
13. Curaçao, €121 (-8%)
14. Langkawi, €118 (-6%)
15. Puerto Rico, €118 (-6%)
16. Fiji, €117 (+11%)
17. Sint-Maarten, €113 (-14%)
18. Boracay, €111 (+17%)
19. Ko Phi Phi, €97 (-18%)
20. Bali, €88 (-17%)

Luxe op de Malediven en Bora Bora

Op de Malediven betaalden reizigers het afgelopen jaar het meest voor een
hotelkamer: gemiddeld 444 euro per overnachting. Zij verbleven voor dit
bedrag echter niet in een kamertje driehoog achter op de eilandengroep in de
Indische Oceaan, maar in luxe accommodaties op een oogstrelende locaties.

Ook op Bora Bora zijn reizigers bereid om diep in de buidel te tasten. De
gemiddelde hotelprijs bedroeg er het afgelopen jaar 398 euro per
overnachting. Desalniettemin kende het eiland in de Stille Oceaan in 2013 een
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prijsdaling van 12 procent ten opzichte van 2012.

Dalende prijzen in Azië en Caribisch gebied

De HPI van Hotels.com laat zien dat de hotelprijzen op meer tropische
eilanden sterk zijn gedaald in 2013. Op het Thaise Ko Phi Phi zakte de
hotelprijs met maar liefst 18 procent naar gemiddeld 97 euro per overnachting.
In Indonesië noteerde Bali een prijsdaling van 17 procent naar 88 euro. Op
Sint-Maarten betaalden reizigers na een daling van 14 procent gemiddeld 113
euro voor een overnachting. Ook Curaçao, al jaren een populaire Caribische
bestemming onder Nederlandse reizigers, noteerde een flinke prijsdaling van 8
procent naar gemiddeld 121 euro per overnachting.

Maar, ook stijgende prijzen

Er zijn echter ook tropische eilanden waar de hotelprijzen sterk omhoog
gingen in 2013. Na een stijging van 25 procent betaalden reizigers op de
Kaapverdische Eilanden voor de westkust van Afrika gemiddeld 135 euro per
overnachting. De eilanden Barbados (157 euro), Bonaire (126 euro) en
Boracay (111 euro) lieten prijsstijgingen zien van respectievelijk 21 procent,
18 procent en 17 procent.

* Download hier de Nederlandstalige versie van de HPI:
www.hotels.com/hotel-price-index

Relevante links Hotels.com

Afbeeldingen

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39780/images/133303-71758406-a027-4222-a7ba-928df2053c54-seychellen_2520-_2520beach_25202-large-1403078155.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39780/images/133302-c3aa7b5f-89ff-47ec-89d4-f7971ea91a85-seychellen_2520-_2520beach_25201-large-1403078154.jpg
http://nl.hotels.com/
http://www.hotels.com/hotel-price-index
http://nl.hotels.com/


https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39780/images/133306-da5791c9-5675-4ea3-9f28-63218938f85e-aruba_2520-_2520birds-large-1403078197.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39780/images/133305-9a8343f2-9a3c-4da0-b668-88753958f277-aruba_2520-_2520beach-large-1403078191.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39780/images/133304-e07a34e8-b208-44dc-9889-401a6f93f2c6-seychellen_2520-_2520island_2520view_25202-large-1403078155.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39780/images/133301-89deea64-25d6-483f-8618-80c856d3f30d-seychellen_2520-_2520island_2520view_25201-large-1403078154.jpg


https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39780/images/133300-ce632f86-81eb-4767-a4ce-dfbaac6d6e4b-bahamas_2520-_2520atlantis_2520coral_2520tower-large-1403078114.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39780/images/133309-e6b16b10-83c7-4aaa-b8e1-a2d52428bf6b-boracay_2520-_2520boat-large-1403078273.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39780/images/133308-d903a58c-e629-43a0-9d9d-3009220d19e3-boracay_2520-_2520palms-large-1403078254.jpg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39780/images/133307-8dde0f8a-2e49-4d60-a6f0-d178ed2b7c05-sint-maarten-large-1403078224.jpg


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
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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