
Reiziger betaalt meest voor hotelkamer in Capri
Hotelprijzen sterkst gestegen in Ibiza
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SAMENVATTING

In 2014 heeft Capri de titel overgenomen van Muscat als de bestemming waar reizigers per
hotelovernachting gemiddeld het grootste bedrag spendeerden. Dit blijkt uit de Hotel Price
Index (HPI) van boekingswebsite Hotels.com. Reizigers uit de eurozone betaalden op het
Italiaanse eiland gemiddeld €216 per overnachting.

Capri, gelegen in de baai van Napels, staat te boek als een bestemming voor bemiddelde
reizigers en celebrities. De hotelprijzen in de mondaine badplaats gingen in 2014 met 6
procent omhoog ten opzichte van het vorige jaar.

Capri wordt gevolgd door de Omaanse hoofdstad Muscat, waar reizigers per
hotelovernachting gemiddeld €213 uitgaven in 2014. Monte Carlo completeert de top drie met
een gemiddelde hotelkamerprijs van €210 per overnachting.

In Phnom-Penh (Cambodja) gaven reizigers wederom dit jaar met gemiddeld €41 per
overnachting het minst uit aan hun hotelverblijf. Het afgelopen jaar bedroeg de gemiddelde
hotelkamerprijs in Amsterdam €136 per overnachting.

De gemiddelde hotelkamerprijs steeg het hardst op Ibiza met 18%. De prijs per nacht
bedraagt nu gemiddeld €165. Deze stijging werd mede veroorzaakt door een groeiende vraag
naar luxe hotelaccommodaties.

Bestemming              2014      2013       % wijziging

1. Capri                      € 216     € 203        6%
2. Muscat                   € 213    € 234        -9%
3. Monte Carlo          € 210    € 194         9%
4. Key West               € 204     € 184       11%
5. New York              € 193     € 190        2%
6. Rio de Janeiro      € 183     € 195       -6%
7. Dubai                    € 175     € 178        -1%
8. Amalfi                   € 169     € 165        3%
9. Boston                  € 168     € 162        4%



10. Ibiza                      € 165      € 140      18%

Hotel Price Index
http://hpi.hotels.com/netherlands/
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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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