Ceny hoteli w Europie spadają
Ceny hoteli w Europie spadły w lipcu o 14 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Te
informacje pokazuje Indeks cen hoteli trivago tHPI (trivago Hotel Price Index),
publikowany miesięcznie przez porównywarkę cen hoteli www.trivago.pl. Szczególnie w
najbardziej ulubionych destynacjach turystycznych jak Hiszpania czy Włochy podróżujący
mogą aktualnie wykupić noclegi po korzystnej cenie. W europejskich top metropoliach
można zauważyć spadek cen hoteli nawet do 30 proc. w porównaniu z poprzednim
miesiącem i poprzednim rokiem.
Düsseldorf, 16. lipca 2009. Zgodnie z Indeksem cen hoteli trivago (tHPI), ceny noclegów w
Europie spadły w lipcu o 14 proc. w porównaniu z cenami w lipcu poprzedniego roku. Cena
standardowego dwuosobowego pokoju w europejskiej metropolii wynosi w lipcu 2009 105
Euro, przy czym w lipcu 2008 roku wynosiła ona 122 Euro. Spośród 50 miast które obejmuje
Indeks tHPI w 47 miastach ceny hoteli uległy spadkowi.
Tanie pokoje w miastach Europy Zachodniej
Szczególnie w najpopularniejszych destynacjach europejskich zauważa się masywny spadek
cen pokoi hotelowych. Cena za pokój dwuosobowy w Rzymie wynosi w lipcu 119 Euro i jest
w stosunku do poprzedniego roku o 14 proc. niższa. We włoskim Milanie średnia cena
pokoju w lipcu wynosi 108 Euro i jest w stosunku do poprzedniego roku o 7 proc. niższa.
Ceny spadły również w hiszpańskich miastach: cena pokoju w Barcelonie kosztuje w lipcu
110 Euro, podczas gdy w ostatnim roku wynosiła ona w tym samym czasie 165 Euro. Cena
pokoju w Madrycie wynosi 87 Euro i tym samym jest ona o 35 proc. niższa w porównaniu z
poprzednim rokiem. W innych europejskich metropoliach ceny w lipcu wykazały podobną
tendencję spadkową i kształtują się następująco: Paryż (133 Euro), Lizbona (88 Euro), Lyon
(98 Euro), Istanbuł (99 Euro), Ateny (108 Euro), Palermo (94 Euro).
Obniżka cen w Wielkiej Brytanii i Skandynawii
Pomimo że Szwecja i Norwegia należą do najdroższych destynacji turystycznych, ceny
noclegów w tych krajach uległy w miesiącu lipcu również spadkowi. Cena pokoju w
Sztokholmie wynosi 118 Euro a w Oslo 130 Euro i są one najniższymi cenami dla tych
miejscowości w biżącym roku. Ceny w tych miastach są o 20 proc. niższe w stosunku do
poprzedniego miesiąca i 10 proc. niższe w stosunku do poprzedniego roku. W Wielkiej
Brytanii zauważa się również spadek cen hoteli w stosunku do ostatniego roku. Cena pokoju
w Londynie wynosi w lipcu 156 Euro i jest niższa w sosunku do poprzedniego roku o 5 proc.
Za pokój dwuosobowy w Edynburgu zapłacimy w lipcu 134 Euro, czyli 8 procent mniej niż w
ostatnim roku, a za pokój w Brimingham zapłacimy nawet o 25 proc. mniej niż w lipcu
poprzedniego roku. Jedynym miastem europejskim wykazującym lekki wzrost cen hoteli w
stosunku do roku 2008 jest Genewa, gdzie cena za pokój wynosi 194 Euro.
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W Niemczech ceny hoteli kształtują się na poziomie 95 Euro za noc i są średnio o 10 proc.
niższe niż w lipcu poprzedniego roku. Cena pokoju dwuosobowego w Berlinie wynosi 87
Euro, w Hamburgu 109 Euro i w Monachium 111 Euro (13 proc. niższa w stosunku do
poprzedniego roku).
Cena pokoju w Krakowie wynosi w lipcu 73 Euro i jest tym samym w stosunku do lipca
poprzedniego roku o 26 proc. niższa, a w stosunku do ostatniego miesiąca o średnio 9,9
proc. niższa.
Indeks cen hoteli trivago tHPI (trivago Hotel Price Index) porównywarki cen hoteli
www.trivago.pl pokazuje średnie ceny noclegów w najpopularniejszych miastach
turystycznych Europy. Ceny te dotyczą pokoju standardowego dwuosobowego i są obliczane
na podstawie 40 tys. dziennych zapytań o ceny noclegu w hotelach, jakie znajdują się w bazie
portalu. trivago zapamiętuje zapytania podróżnych dokonanych dla każdego miesiąca i
dostarcza przydatnych informacji dotyczących cen noclegowych dla poszczególnego
miesiąca.

Zmiany cen w 25 miastach europejskich w stosunku do poprzedniego roku:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/tabela_0609_0709_pl.jpg
Zmiany cen w 25 miastach europejskich w sosunku do poprzedniego miesiąca:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/tabela_0708_0709_pl.jpg

Zestawienie średnich cen noclegów w 50 europejskich metropoliach zawartych w tHPI:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/thpi_0709_pl.pdf
Indeks dla roku 2008:
http://imgpe.trivago.com/contentimages/press/images/thpi_1208_pl.pdf

O trivago
Na stronie www.trivago.pl podróżujący znajdą idealny hotel w najkorzystniejszej cenie.
Platforma porównuje na żywo ceny ponad 400.000 hoteli na całym świecie, oferowanych
przez ponad 53 platformy bukujące. Ponadto trivago integruje 15 Mio. opinii o hotelach na
jednej stronie internetowej oraz pokazuje dla każdego hotelu korzyści dla podróżujących w
danym hotelu ze znanych portali internetowych. trivago nie porównuje cen znanych biur
podróży, tylko ich wartości. Użytkownik dowiaduje się, czy śniadanie jest zawarte w cenie,
zaliczka może być zwrócona oraz czy do dokonania rezerwacji potrzebna jest karta
kredytowa. trivago to jedyna meta wyszukiwarka typu „Free Search”: w wyszukiwarkę
można wpisać zarówno nazwę regionu, w którym chcemy spędzieć urlop, jak i nazwę miasta
czy hotelu. trivago GmbH z siedzibą głównä w Düsseldorfie zostało założone w roku 2005 i
obejmuje obecnie 17 europejskich platform językowych.
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