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Poletje bo vroče, kam greste vi? 

 

Düsseldorf, julij 2014. Pravijo, da bo to poletje vroče, kako ga boste preživeli vi? Hotelski iskalnih 

www.trivago.si je pripravil lestvico najbolj iskanih domačih in tujih destinacij za poletje 2014.  

 
Vir: Flickr 

                                       
To poletje bo Hrvaška ponovno glavna izbira slovenskih turistov. Istra je kot kaže najbolj popularna 

regija, in sicer mesti Umag in Poreč. Tretje mesto je zasedel kraljevski London, ki kljub slabem vremenu 

vabi slovenske popotnike. Še nekaj hrvaških destinacij kot so: Dubrovnik, Mali Lošinj, Zadar, Rabac, 

Rovinj bodo preplavili Slovenci, in sicer v obdobju med julijem-septembrom. Najdražji med Top 10 je 

deževni London, s povprečno ceno 209, 44 € za bivanje v standardni dvoposteljni sobi, medtem ko je 

Zadar najugodnejša poletna destinacija s povprečno ceno 107,22 €.  

Med najbolj priljubljenimi domačimi destinacijami, ki so jih slovenski turisti iskali za poletje 2014 je 

Portorož s povprečno ceno 184, 56 € za nočitev v hotelski sobi. Sosednji Koper je bil najmanj privlačen za 

preživljanje počitnic na slovenski obali, mogoče le zato ker je cena za hotelsko sobo v povprečju 136,08 

€. Od kontinentalnih mest sta se najdla edino Bled in Bohinj, kot alternativa za pobeg od poletnih 

vročin. 
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Top 10 mednarodnih destinacij za poletje 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Povprečna cena se nanaša na bivanje v standardni dvoposteljni sobi 

 
 

Top 7 lokalnih destinacij za poletje 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       *Povprečna cena se nanaša na bivanje v standardni dvoposteljni sobi 

 

       Država                        Mesto        Povprečna cena 

1.      Hrvaška Umag                     172,56 € 

2.      Hrvaška Poreč                     159,94 € 

3.      Velika Britanija London                  209,44 € 

4.      Hrvaška Dubrovnik              154,12 € 

5.      Hrvaška Mali Lošinj             163,76 €             

6.      Hrvaška Rovinj                    187,36 € 

7.      Španija Barcelona              133,22 € 

8.      Hrvaška Rabac                    172,22 € 

9.      Hrvaška Zadar                     107,73 € 

10.    Francija Pariz                       164,26 € 

          Država                        Mesto      Povprečna cena 

1.       Slovenija Portorož                 184,56 € 

2.       Slovenija Izola                          90,06 € 

3.       Slovenija Piran                        100,60 € 

4.       Slovenija Strunjan                  129,11 € 

5.       Slovenija Bled                         105,46 € 

6.       Slovenija Bohinj                      103,19 € 

7.       Slovenija Koper                      136,08 € 
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Kdo zapravi največ za poletne počitnice? 
 
 
Povprečni znesek, ki ga slovenski turist nameni za bivanje v standardni dvoposteljni sobi za poletne 

mesece (julij in avgust) je 116,65 € za nočitev. Prav tako slovenski popotniki rezervirajo svojo hotelsko 

sobo, v povpreču 3 meseca vnaprej za povprečno obdobje 8,87 dni. Največi proračun, ki ga namenijo za 

bivanje v hotelski sobi imajo Norvežani, in sicer 152,12 €, medtem ko Poljaki v povprečju zapravijo 73,88 

€. 

 
 
Vrbsko jezero najdražje, Ravda v Bolgariji najcenejša 
 

 
                                                     *Povprečna cena se nanaša na bivanje v standardni dvoposteljni sobi  

 
 
Pri primerjavi najdražjih in najcenejših poletnih destinacij je moč opaziti, da je Velden v sosednji Avstriji 

zasedel titulo najdražjega mesta. Za nočitev na priljubljenem Vrbskem jezeru je v povprečju potrebno 

odšteti 314,33 €. Indija prednjači po številu najceneših hotelskih namestitev, s povprečno ceno 34 € za 

nočitev v standardni dvoposteljni sobi. Od evropskih destinacij je bolgarski Ravdih na Črnem Morju 

najcenejši med poletnimi destinacijami s povprečno ceno 40,80 €. 

 

 

 

  

        Država                        Mesto        Povprečna cena 

1.      Indija Kodaikanal               34,00 € 

2.      Indija Calangute                36,73 € 

3.      Tajska Krabi                         39,51 € 

4.      Indija Manali                       40,64 € 

5.      Bolgarija Ravda                        40,80 € 

          Država                        Mesto        Povprečna cena 

1.      Avstrija Velden                    314,33 € 

2.      Turčija Belek                       279,38 € 

3.      Švica Ascona                    267,92 € 

4.      Francija Porto-Vecchio        260,68 € 

5.       Švica Montreux               256,91 € 
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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 27 jezikih. 

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