
Top 10 snelst groeiende Europese
stedentripbestemmingen
Spaanse bestemmingen genieten van snelle groei

10 MAART 2015, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

SAMENVATTING

Uit de eerder deze maand gelanceerde Hotel Price Index van Hotels.com is gebleken dat in
2014 de hotelprijzen per nacht betaald door reizigers fors zijn gestegen in Europa. In 41 van
de 53 Europese bestemmingen geanalyseerd in het rapport heeft een groei plaatsgevonden.
Hotels.com zet de 10 snelst groeiende Europese stedenbestemmingen op een rij.

De snelste groeiers in Europa zijn volgens de Hotel Price Index (HPI) Ibiza en Reykjavik.
Beide landen stegen met 18%, waardoor de gemiddelde hotelprijs per nacht betaald door
reizigers €165 voor Ibiza was en €143 voor Reykjavik. Dublin groeide met 16% naar een
gemiddelde hotelprijs van €102 per nacht. Ondanks de economische problemen waar
Griekeland mee kampt, groeide de hoofdstad Athene met 15% naar een hotelprijs van €91
per nacht.

Meer dan 65 miljoen buitenlandse toeristen genoten in 2014 van de Spaanse zon. Dit is een
record aantal voor Spanje en is een groei van 7% in vergelijking met 2013. Andere Spaanse
hotspots, naast Ibiza, waren ook grote groeiers. Marbella (€145) en Allicante (€84) groeiden
allebei met 14%. Mallorca (€128)en Tenerife (€110) groeide beiden met 13%, terwijl de
hoofdstad van Spanje Madrid (€87) een groei had van 12%.

Naast Spanje stegen de hotelprijzen in de Balkan. Dubrovnik (€134) groeide met 12%.

Top 10 groots groeiende Europese stedentripbestemmingen van 2014

1. Ibiza            € 165    18%
2. Reykjavik     € 143    18%
3. Dublin         € 102    16%
4. Athene        € 91      15%
5. Marbella      € 145   14%
6. Alicante       € 84     14%
7. Mallorca      € 128   13%
8. Tenerife      € 110   13%
9. Madrid        € 87     12%



10. Dubrovnik   € 134  12%

Hotel Price Index Maart 2015
http://hpi.hotels.com/
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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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