Argentijnen gaven het meest uit aan een
hotelovernachting in 2014
Nederlanders zijn zuinig
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SAMENVATTING

Argentijnse reizigers gaven het meest uit aan een hotelovernachting in het buitenland. Voor
een kamer over de grens betaalden zij gemiddeld €136 per nacht in 2014. Dit blijkt uit de
Hotel Price Index van boekingssite Hotels.com. Taiwanezen spendeerden met gemiddeld €98
het minst aan een overnachting buiten de eigen landsgrenzen.

Zwitserse en Noorse reizigers zijn de ‘biggest spenders’ op eigen bodem. Gemiddeld hebben
zij respectievelijk €154 en €132 per nacht aan een hotelkamer besteed in eigen land.
Reizigers uit Thailand overnachten het voordeligst binnen hun eigen landsgrenzen. Zij
betaalden gemiddeld slechts €62 voor een hotelovernachting in het binnenland.
Nederlandse reizigers betaalden gemiddeld €103 per nacht voor een hotelkamer in het
buitenland. In eigen land gaven Nederlanders gemiddeld €92 uit aan een hotelovernachting.
Gemiddelde kamerprijzen betaald door reizigers in het buitenland in 2014:
1 Argentinië 136 €
2 Zwitserland 132 €
3 Noorwegen 131 €
4 Verenigde Staten 130 €
5 Brazilië 128 €
6 Verenigd Koninkrijk 126 €
7 Zweden 125 €
8 Japan 125 €
9 Nieuw Zeeland 122 €
10 Australië 122 €
28 NEDERLAND 103 €
Gemiddelde kamerprijzen betaald door reizigers in eigen land in 2014:
1 Zwitserland 154 €
2 Noorwegen 132 €
3 Singapore 128 €

4 Denemarken 126 €
5 Zweden 121 €
6 Australië 119 €
7 Verenigd Koninkrijk 117 €
8 Hong Kong 111 €
9 Zuid-Korea 108 €
10 Finland 106 €
14 NEDERLAND 92 €
Over de Hotel Price Index
De HPI werd gelanceerd in 2004. Het rapport is gebaseerd op boekingen gemaakt via
Hotels.com. De vermelde gemiddelde hotelkamerprijzen zijn de daadwerkelijk door gasten uit
de eurozone betaalde bedragen per overnachting in hotels wereldwijd.
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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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