Vraag naar Dordtse hotels neemt toe in aanloop naar
Koningsdag
Amsterdam blijft populairste stad op Koningsnacht
31 MAART 2015, DORDRECHT, NEDERLAND

SAMENVATTING

AMSTERDAM, 31 maart 2015. In de weken voorafgaand aan het grootste oranje feest van
Nederland stijgt de vraag naar hotelovernachtingen in Dordrecht, de stad die Koning WillemAlexander dit jaar op Koningsdag met zijn familie bezoekt. Dit blijkt uit zoekcijfers naar hotels
in Dordrecht van hotel boekingswebsite Hotels.com.

O p Koningsdag staat dit jaar Dordrecht, de oudste stad van Nederland, centraal. De
Koninklijke Familie bezoekt op maandag 27 april de stad en het lijkt erop dat vele
Nederlanders dit feest van dichtbij willen meemaken. De Nederlandse vraag naar Dordtse
hotelkamers van 26 op 27 april steeg met maar liefst 204% ten opzichte van vorig jaar.
Hoewel er meer interesse is in Dordtse hotels, wint de Zuid-Hollandse stad het niet van
Amsterdam. Onze hoofdstad blijft het populairst om de verjaardag van de koning te vieren,
gebaseerd op de Nederlandse zoekopdrachten op Hotels.com. Desalniettemin mag Dordrecht
trots zijn op haar vijfde plek in de zoekopdrachten top 5 voor Koningsnacht, vlak na de grote
steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.
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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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