
 

 
Tina Radojković . Odnosi z javnostmi . tina.radojkovic@trivago.com 
 
F +49 (0) 211 540 65 – 115, T +49 (0) 211 540 08 – 429 

trivago GmbH . Bennigsen-Platz 1 . 40474 Düsseldorf, Nemčija. www.trivago.si 

Kontakt: 

 

Naslov: 

Najbolje ocenjeni slovenski hoteli 

Düsseldorf, oktober 2014. Hotelski iskalnik www.trivago.si je pripravil seznam najbolje ocenjenih 

slovenskih hotelov s strani hotelskih gostov. Na trivago strani, kjer je združeno preko 140 milijonov 

hotelskih ocen  z različnih spletnih virov (Expedia, Booking.com, Tripadvisor) se oblikuje končna, 

nepristranska  ocena. Mnenja gostov so prikazana na lestvici (1-100). 

 

Slika: http://imgec.trivago.com/contentimages/press/images/hotelisi.jpg 

V kategoriji najbolje ocenjenih 3* hotelov, je prvo mesto zasedel hotel Miklič iz Kranjske Gore, z oceno 

90,36. Najboljši 4* hotel, po mnenju trivagovih uporabnikov, je hotel Cubo iz Ljubljane (91,22). V 

kategoriji, nekoliko bolj prestižnih 5* hotelov je titulo najboljšega zasedel hotel Kempinski Palace iz 

Portoroža (90,35). V trivagu so upoštevali 3 najbolje ocenjena hotela iz vsake kategorije. 

 

Najbolje ocenjeni 3* hoteli  

Hotel Mesto Ocena (maks. 100) 
1. Hotel Miklič Kranjska Gora                                       90,36 
2. Adora  hotel Ljubljana                                                89,61 
3. Hotel Gašperin Bohinj                                                     88,97 
*Število hotelskih ocen je dinamičen pojav in se spreminja glede na število novih ocen. Ocene so upoštevane na dan 17. 9. 2014 

 
 

 

 

Najbolje ocenjeni 4* hoteli  
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       Hotel    Mesto Ocena (maks. 100) 
1. Hotel Cubo                        Ljubljana 91,22 
2. Hotel Vila Istra                        Bled 90,37 
3. Plaza Hotel                        Ljubljana 89,61 
*Število hotelskih ocen je dinamičen pojav in se spreminja glede na število novih ocen. Ocene so upoštevane na dan 17. 9. 2014 
 

 

Najbolje ocenjeni 5* hoteli  

Hotel              Mesto Ocena (maks. 100) 
1.Kempinski  Palace Portorož 90,35 
2.Hotel Kendov Dvorec          Spodnja Idrija 86,97 
3.Hotel Grad Otočec              Otočec 86,37 
*Število hotelskih ocen je dinamičen pojav in se spreminja glede na število novih ocen. Ocene so upoštevane na dan 17. 9. 2014 

 
 
trivago Rating Index (tRI) 
 
Celovit in zanesljiv indeks hotelskih ocen, ki zajema ocene iz različnih spletnih virov. S pomočjo posebenga 
algoritma, ki združuje več kot 140 milijonov hotelskih ocen, trivago Rating Index (tRI) zbira vse potrebne 
informacije o hotelu in podaja zanesljivo ter nepristransko oceno. Minimalno število hotelskih ocen, ki jih tRI 
upošteva pri analizi hotelov je 20. Nekateri viri informacij so prikazani samostojno (Expedia, Holidaycheck, 
Zoover...), medtem ko so drugi združeni v skupino “drugi viri” (Tripadvisor, Booking.com, ebookers...).  

 
O trivagu 
 
Popotniki najdejo idealen hotel za najboljšo ceno na www.trivago.si. trivago je največji spletni iskalnih hotelov, ki 
primerja cene za več kot 700,000 hotelov na preko 200 rezervacijskih straneh po vsem svetu; medtem pa tudi 
ponuja preko 82 milijonov unikatnih opisov hotelov in preko 14 milijonov fotografij. Enostavno je mogoče najti 
najboljši hotel z uporabo mnogih filtrov in razvrstitvenih kriterijev. Čez 75 milijonov obiskovalcev mesečno 
uporablja trivago in s tem v povprečju prihranijo 35% na rezervacijo. Sedež podjetja se nahaja v nemškem mestu 
Düsseldorf. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2005 in je trenutno prisotno v 48 državah širom sveta v 27 jezikih. 

 
Svoboda objave z omembo www.trivago.si 
Naročite se na našo mailing listo: tina.radojkovic@trivago.com 
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