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Slovenski hoteli imajo radi hišne ljubljenčke 
 
Düsseldorf, julij 2014. Hotelski iskalnik www.trivago.si je naredil raziskavo, ki temelji na številu hotelov, 

ki so prijazni do hišnih ljubljenčkov. Raziskava je narejena na podlagi več kot 700.000 hotelskih 

namestitev in kaže na velike razlike med hoteli, ki lastnikom dovoljujejo bivanje njihovih hišnih 

ljubljenčkov. Slovenija je na vrhu seznama z neverjetnih 52,87% hotelov, ki gostom ponuja tudi možnost 

bivanja njihovih malih živali. Preostanek top 5 držav je sestavljena iz: Češka (42,22%), Ukrajina (41,8%), 

Francija (40,38%) in Slovaška (39,98%).  

 
 Top 20 držav s hotelskimi namestitvami, ki so najbolj prijazne do hišnih ljubljenčkov 
 
 

 

1 Slovenija 52,87% 
2 Češka 42,22% 
3 Ukrajina 41,80% 
4 Francija 40,38% 
5 Slovaška   39,98% 
6 Estonija   37,09% 
7 Romunija 36,44% 
8 Italija 35,19% 
9 Madžarska 35,12% 

10 Hrvaška 34,57% 
11 Rusija 34,56% 
12 Poljska  34,48% 
13 Finska 32,38% 
14 Danska 32,02% 
15 Grčija 31,00% 
16 Nemčija 30,09% 
17 Švedska 29,29% 
18 Izrael 27,81% 
19 Kanada 27,05% 

20 
Združeni arabski 
emirati 

26,37% 

   
 

*Raziskava prikazuje delež hotelskih namestitev, ki so prijazni do hišnih ljubljenčkov in omogočajo gostom   

sobivanje z malimi živali. Podatki so zbrani na podlagi več kot 700.000 nastanitev po vsem svetu, vendar so 

samo države z več kot 800 hoteli vključene v analizo. Vir: www.trivago.si 
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Hišni ljubljenčki niso dobrodošli v azijskih hotelih 

Toleranca do hišnih ljubljenčkov v hotelih v številnih azijskih državah skoraj da ne obstaja. V Laosu, na 

primer, samo 0,6% hotelov sprejema majhne obiskovalce, kar pomeni, da boste morali poiskati druge 

počitniške destinacije, če ne morete bivati brez svojih ljubljenčkov. Druge države na samem dnu lestvice 

so: Južna Koreja (5,35%), Vietnam (3,38%), Šrilanka (3,37%) in Kitajska (0,99%). 

 

 

 

 

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 45 
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 40 državah širom sveta v 24 jezikih. 

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