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SAMENVATTING

New York lijkt een groot aantal Nederlandse reizigers te verwelkomen dit jaar. Op
boekingssite Hotels.com was New York in de eerste helft van 2014 de populairste
bestemming onder Nederlandse reizigers, gevolgd door Londen en Parijs.

New York en Londen wisselden van positie ten opzichte van een jaar geleden, toen de Britse
hoofdstad het meest in trek was bij Nederlandse reizigers die een hotelovernachting boekten
op Hotels.com. Parijs behield haar derde plek, net als Berlijn op plaats vier. Barcelona
verdrong Las Vegas uit de top vijf.

Hotels.com’s lijst met de twintig populairste bestemmingen onder Nederlandse reizigers in de
eerste helft van 2014 kent enkele nieuwkomers ten opzichte van een jaar geleden. Bali komt
met stip binnen op plaats negen. Ook Bangkok (14), München (18) en Lissabon (20) zijn
nieuw in de lijst. Dit gaat ten koste van Madrid, Keulen, Miami en Milaan.

Van de bestemmingen die ook vorig jaar al in de lijst stonden is Antwerpen het sterkst
gestegen (van plaats 18 naar 12). Praag klom drie plaatsen (van 14 naar 11), Istanbul (van 10
naar 8) en Brussel (van 12 naar 10) beide twee.

De opmars van deze Europese steden gaat ten koste van enkele bestemmingen in de
Verenigde Staten. Los Angeles zakte tien plaatsen in de lijst (van 9 naar 19), San Francisco
acht (van 8 naar 16) en Orlando zes (van 11 naar 17).

20 populairste bestemmingen op Hotels.com onder Nederlandse reizigers in de eerste helft
van 2014:

1. New York
2. Londen
3. Parijs
4. Berlijn
5. Barcelona
6. Las Vegas
7. Rome

http://nl.hotels.com/


8. Istanbul
9. Bali

10. Brussel
11. Praag
12. Antwerpen
13. Dubai
14. Bangkok
15. Mallorca
16. San Francisco
17. Orlando
18. München
19. Los Angeles
20. Lissabon

AFBEELDINGEN



http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/137139
http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/137140
http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/119303
http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/129518
http://hotelsdotcom.leadspr.com/images/129519
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhotelsdotcom.leadspr.com%2F82501-new-york-in-trek-bij-nederlandse-reizigers&text=Hotels.com%3A+New+York+populairste+bestemming+in+eerste+helft+van+2014.+Londen+en+Parijs+completeren+top+3.+&via=&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fhotelsdotcom.leadspr.com%2F82501-new-york-in-trek-bij-nederlandse-reizigers
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fhotelsdotcom.leadspr.com%2F82501-new-york-in-trek-bij-nederlandse-reizigers&title=New+York+in+trek+bij+Nederlandse+reizigers&summary=Hotels.com%3A+New+York+populairste+bestemming+in+eerste+helft+van+2014.+Londen+en+Parijs+completeren+top+3.+&source=Hotels.com


Leads PR
Team Hotels.com 

+ 31 (0)20 66 170 48 

hotels.com@leadspr.com

WOORDVOERDERS

OVER HOTELS.COM

Hotels.com is een toonaangevende boekingswebsite voor hotelovernachtingen, geëxploiteerd door Hotels.com LP.,
met een wereldwijd aanbod van meer dan 325.000 accommodaties. Hotels.com doet haar voordeel met een van de
grootste hotel contracting teams in de sector. De website bevat meer dan 11 miljoen reviews van gasten die
daadwerkelijk in de hotels hebben overnacht, op basis waarvan gebruikers een weloverwogen keuzen kunnen
maken bij het boeken.
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