Топ 10 на най-достъпните и най-скъпите
дестинации за почивка през лято 2013
Тайландският курорт Патонг Бийч е начело на класацията на най-евтините дестинации за
почивка това лято според данните на търсачката за хотели www.trivago.bg. В челната тройка
попада и град Варна със средната цена за нощувка в двойна стая от 94 лв. Най-ексклузивните
дестинации според изследването са Бора Бора и Порто Черво, където цените достигат съответно
1 129 лв. и 947 лв. за нощувка.

Летни дестинации с най-високи средни
цени за нощувка*
Дестинация
1 Бора Бора (Френска Полинезия)

Сред на цена

Дестинация

Сред на цена

1 Патонг Бийч (Тайланд)

74 лв.

2 Порто Черво (Сардиния)

947 лв.

2 Кефалос (Кос)

77 лв.

3 Пула (Сардиния)

857 лв.

3 Варна (България)

94 лв.

4 Монако (Френска ривиера)

715 лв.

4 Владиславово (Полша)

102 лв.

5 Форте дей Марми (Тоскана)

670 лв.

5 Лас Палмас (Гран Канария)

107 лв.

6 Монте Арджентарио (Тоскана)

662 лв.

6 Улцин (Черна гора)

107 лв.

7 Капри (Кампания)

499 лв.

7 Саранда (Албания)

109 лв.

8 Лагуна Бийч (Калифорния)

497 лв.

8 Алмерия (Андалусия)

110 лв.

9 Бонифачо (Корсика)

473 лв.

9 Пуерто де ла Крус (Тенерифе)

113 лв.

10 Ес Пухолс (Форментера)
* За период юли/август 2013, цени
за нощувка в стандартна двойна
стая

1.129 лв.

Летни дестинации с най-ниски средни
цени за нощувка*

404 лв.

10 Клиъруотър (Флорида)

158 лв.

* За период юли/август 2013, цени
за нощувка в стандартна двойна
стая

В топ десет на най-достъпните и най-скъпите дестинации за почивка това лято, Европа заема цели
осем места. Гръцкият курорт на о-в Кос, Кефалос (77 лв.) и италианският курорт Порто Черво (947
лв.) в Сардиния са Европейските дестинации със съответно най-евтиното и най-скъпото
настаняване за изследвания период.
Сред най-достъпните дестинации откриваме още балтийският град, Владиславово (102 лв.), двете
столици на Канарските острови – Лас Палмас (107 лв.) и Пуерто де ла Крус (113 лв.), както и
градовете на Адриатическо море Улцин (107 лв.) и Саранда (109 лв.).
В класацията на най-скъпите дестинации попадат цели пет италиански летни курорта. Сардиния
заема второ и трето място с Порто Черво (947 лв.) и Пула (857 лв.), а популярният регион Тоскана е
представен от Форте дей Марми (670 лв.) и Монте Арджентарио (662 лв.). В края на класацията се
нареждат калифорнийския курорт Лагуна Бийч (497 лв.), френският град Бонифачо (473 лв.) на о-в
Корсика и испанският курорт Ес Пухолс, чиито посетители средно са заплатили по 404 лв. за
нощувка в двойна стая.
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За класацията:
За изготвянето на класацията са включени ценовите заявки за настаняване през месец юли и
август, извършени от потребителите на сайта през периода май-юни. Средните цени в класацията
отразяват ценовите оферти за месец юли и август предложени от наличните сайтовете за
резервации за отминал период на потребителско търсене (май-юни 2013). Заявките са събрани от
различните международни платформи на търсачката и включват само летни дестинации с
достатъчно голям брой налични хотели, за да се осигури правилното изготвяне на ценовата
статистика.

За trivago:
В www.trivago.bg потребителите намират своя идеален хотел на най-добрата цена. trivago е найголямата търсачка за хотели в света, която сравнява цените на повече от 600 000 хотела от над 180
сайта за резервации по целия свят. С над 42 милиона интегрирани потребителски мнения и 14
милиона снимки на хотели и дестинации, потребителите лесно могат да открият своя любим
хотел. Повече от 20 милиона потребители месечно намират своя идеален хотел като използват
различните критерии на търсене и опции за сортиране. trivago е основана през 2005 в Дюселдорф,
Германия и разполага с 39 международни платформи на 24 езика.
Авторските права на тази статия са защитени. Публикуването разрешено само при
позоваване на www.trivago.bg. Абонирайте се за прессъобщенията и публикациите на
trivago като изпратите имейл на: mira.todorova@trivago.com
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