
Cene hotelskih nastanitev v juliju upadle za 9 odstotkov 
 

16.07.2013  Po izsledkih raziskave, ki jo vsaki mesec opravi spletna stran www.trivago.si, bodo obiskovalci evropskih 
mest ta mesec odšteli manj za hotelsko nastanitev kot meseca junija. Raziskava tHPI (trivago Hotel Price Index), v 
katero je vključenih 50 najbolj priljubljenih evropskih mest je namreč pokazala, da se je nočitev v povprečju pocenila 
za dobrih 9 odstotkov.  
 
Od 50 opazovanih mest so se namestitve pocenile v kar 41 mestih. Največji upad cen, gledano na junij, beležijo mesta 
Lizbona (-28%), Istanbul (-25%), Madrid (-24%) in Oslo (-24%).  
 
Od teh mest najbolj izstopa turški Istanbul, kjer se skoraj po pravilu vsako leto meseca julija cene povišajo. Letos temu 
ni tako, saj so hotelirji znižali cene nastanitev v času množičnih protestov za dobro četrtino. Če je bilo še junija 
potrebno plačati v povprečju 146€ za dvoposteljno sobo, je ta cena danes 109€.   
 
Največji porast cen hotelskih nastanitev pa je moč zaznati francoskem mestu Cannes. Hotelirji so cene tu dvignili v 
povprečju za dobrih 12%. Danes bo potrebno v tem najbolj mondenem francoskem letovišču odšteti v povprečju 174€ 
za nočitev v dvoposteljni sobi, kar Cannes uvršča med najdražja evropska mesta. Na drugem mestu po podražitvi v 
zadnjem mesecu se nahaja špansko mesto Bilbao (10%), sledita pa Riga in Edinburgh, kjer se je hotelska namestitev v 
juliju podražila v povprečju za 8 odstotkov. 
 
 
Najdražja evropska mesta 
 
Najdražje mesto, gledano na povprečno hotelsko nastanitev v dvoposteljni sobi, še vedno ostaja Ženeva, kjub temu da 
so cene upadle za slabih 17 odstotkov. Tu je danes potrebno v povprečju odšteti 224€.  Sledijo mesta London (216€), 
Benetke (210€), Pariz (175€) in že prej omenjeni Cannes (174€). 
 
Žepu najbolj prijazne evropske prestolnice 
 
V juliju bodo obiskovalci evropskih prestolnic najceneje prenočevali v Varšavi, in sicer za povprečno 61€ na noč. 
Sledita Sofija (66€) in Bukarešta (67€). Po Trivagovi raziskavi sodeč je najcenejše mesto v Zahodni Evropi v tem 
mesecu španska prestolnica Madrid, kjer bodo obiskovalci za nočitev plačali 77€.  
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 Mesto Junij 
2013 

Julij 
2013 

Mesečna 
sprememba 

26. Marseille 111 € 109 € -1.8% 

27. Sevilja 77 € 62 € -19.5% 

28.. Stockholm 184 € 147 € -20.1% 

29. Varšava 73 € 61 € -16.4% 

30. Malaga 77 € 78 € 1.3% 

31. Kopenhagen 168 € 145 € -13.7% 

32. Glasgow 103 € 91 € -11.7% 

33. Granada 77 € 63 € -18.2% 

34. Dresden 95 € 84 € -11.6% 

35. Salzburg 126 € 132 € 4.8% 

36. Toulouse 92 € 84 € -8.7% 

37. Ženeva 269 € 224 € -16.7% 

38. Valencia 77 € 74 € -3.9% 

39. Torino 104 € 94 € -9.6% 

40. Cannes 156 € 174 € 11.5% 

41. Manchester 132 € 109 € -17.4% 

42. Liverpool 95 € 92 € -3.2% 

43. Lyon 115 € 102 € -11.3% 

44. Leipzig 91 € 86 € -5.5% 

45. Zaragoza 58 € 54 € -6.9% 

46. Bilbao 81 € 89 € 9.9% 

47. Sofija 63 € 66 € 4.8% 

48. Oslo 182 € 139 € -23.6% 

49. Riga 87 € 94 € 8.0% 

50. Bukarešta 71 € 67 € -5.6% 

 
 
Domači hotelirji dvignili cene v povprečju za 8 odstotkov 
 
Začetek glavne turistične sezone se kaže pri hotelirjih v Sloveniji. V juliju so slovenski hotelirji tako v primerjavi z 
junijem podražili hotelske namestitve v povprečju za dobrih 8 odstotkov. V sedmih od osmih opazovanih mest so se 
hotelske nastanitve podražile. Izjemi sta le Ljubljana, kjer je danes potrebno odšteti 4 odstotke manj in pa Nove 
Gorice, kjer cene ostajajo nespremenjene.  
 

 
 

 Mesto Junij 
2013 

Julij 
2013 

Mesečna 
sprememba 

1. Pariz 218 € 175 € -19.7% 

2. Rim 154 € 125 € -18.8% 

3. London 215 € 216 € 0.5% 

4. Berlin 98 € 90 € -8.2% 

5. Barcelona 146 € 134 € -8.2% 

6. Praga 114 € 94 € -17.5% 

7. Firence 167 € 139 € -16.8% 

8. Madrid 101 € 77 € -23.8% 

9. Milano 152 € 123 € -19.1% 

10. Benetke 240 € 210 € -12.5% 

11. Dunaj 125 € 107 € -14.4% 

12. München 156 € 124 € -20.5% 

13. Istanbul 146 € 109 €  -25.3% 

14. Amsterdam 155 € 144 € -7.1% 

15. Köln 105 € 98 € -6.7% 

16. Hamburg 121 € 120 € -0.8% 

17. Frankfurt 107 € 91 € -15.0% 

18. Brighton 135 € 132 € -2.2% 

19. Bruselj 121 € 95 € -21.5% 

20. Atene 88 € 81 € -8.0% 

21. Dublin 115 € 112 € -2.6% 

22. Nica 151 € 161 € 6.6% 

23. Lizbona 130 € 94 € -27.7% 

24. Budimpešta 82 € 78 € -4.9% 

25. Edinburgh 152 € 164 € 7.9% 



Od osmih opazovanih domačih mest je najdražje mesto še vedno Portorož. V tem najbolj znanem slovenskem mestu 
na obali je danes potrebno odšteti za dvoposteljno sobo v povprečju kar 187€, kar je dobrih 8 odstotkov več kot v 
mesecu juniju. 
 
Za več kot 20 odstotkov so hotelirji cene dvignili v Bohinju in Piranu 
 
Rekorderja po podražitvi glede na mesec junij sta mesti Bohinj in Piran. Za dobro četrtino so se podražile hotelske 
nastanitve v Bohinju. V tem gorenjskem mestu je potrebno danes v povprečju odšteti za dvoposteljno sobo slabih 100 
€. V Piranu pa so se cene dvignile na 129€, ker je slabih 21 odstotkov več kot v juniju. S tem se mesto Piran uvršča na 
drugo najdražje mesto v Sloveniji. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Letna sprememba cen nastanitev v priljubljenih hrvaških obmorskih mestih. 
 
 
Spletni portal www.trivago.si je izvedel tudi raziskavo o gibanju cen hotelskih nastanitev v najbolj popularni 
destinaciji Slovencev. Raziskava primerja povprečne cene hotelskih namestitev za dvoposteljne sobe na letni ravni v 
28 turističnih mestih na hrvaškem Jadranu. V povprečju so se namestitve v juliju podražile za slab odstotek in pol v 
primerjavi z julijem 2013. 
 
Rezultati raziskave so pokazali, da so mesta Rovinj (192€), Novalja (175€) in pa Malinska (167€) trenutno najdražja 
hrvaška obmorska mesta, glede na ceno povprečne hotelske nastanitve v dvoposteljni sobi. Kljub letni povprečni 
pocenitvi dobrih 27% odstotkov, Rovinj še vedno zavzema prvo mesto. Lanskega julija je bilo potrebno v povprečju 
odšteti visokih 264€ na noč, letos pa 192€.  
 
Od opazovanih 28 mest bodo obiskovalci za prenočitev v dvoposteljni sobi najmanj odšteli v Reki (95€), v mestu Cres 
(98€) in pa v Trogirju (102€). 
 
Cene hotelskih nastanitev v Novigradu dražje za več kot 43% 
 
Med hrvaškimi mesti je absoluten rekorder Novigrad, kjer so se cene dvignile  za dobrih 43 odstotkov. Če je bilo še 
lani potrebno v povprečju plačati za dvoposteljno sobo 116€, bo danes tu potrebno odšteti že 166€. Po podražitvi iz 
lanskega leta je na drugem mestu po podražitvi mesto Šibenik, kjer so se cene dvignile za slabih 32 odstotkov.  
 
 
 

 Mesto Julij 
2012 

Junij 
2013 

Julij 
2013 

Letna 
sprememba 

1. Rovinj 264 € 135 € 192 € -27,3% 
2. Novalja 163 € 93 € 175 € 7,4% 
3. Malinska 179 € 114 € 167 € -6,7% 
4. Novigrad 116 € 120 € 166 € 43,1% 
5. Poreč 153 € 121 € 165 € 7,8% 
6. Umag 180 € 118 € 164 € -8,9% 
7. Dubrovnik 182 € 134 € 162 € -11,0% 
8. Hvar 148 € 108 € 157 € 6,1% 
9. Mali Lošinj 150 € 100 € 147 € -2,0% 
10. Bol 175 € 102 € 146 € -16,6% 
11. Crikvenica 132 € 92 € 139 € 5,3% 
12. Šibenik 104 € 98 € 137 € 31,7% 
13. Baška Voda 133 € 99 € 135 € 1,5% 

 Mesto Junij 
2013 

Julij 
2013 

Mesečna 
sprememba 

1. Bled 101 € 107 € 5,9% 
2. Bohinj 79 € 99 € 25,3% 
3. Koper 67 € 72 € 7,5% 
4. Kranjska Gora 84 € 92 € 9,5% 
5. Ljubljana 104 € 100 € -3,8% 
6. Maribor 85 € 86 € 1,2% 
7. Nova Gorica 74 € 74 € 0,0% 
8. Piran 107 € 129 € 20,6% 
9.  Portorož 173 € 178 € 8,1% 

http://www.trivago.si/


14. Krk 136 € 92 € 135 € -0,7% 
15. Zadar 138 € 100 € 131 € -5,1% 
16. Korčula 135 € 94 € 129 € -4,4% 
17. Rab 124 € 78 € 129 € 4,0% 
18. Split 111 € 100 € 127 € 14,4% 
19. Opatija 120 € 109 € 127 € 5,8% 
20. Biograd na Moru 120 € 76 € 127 € 5,8% 
21. Makarska 110 € 83 € 122 € 10,9% 
22. Vodice 116 € 76 € 115 € -0,9% 
23. Omiš 116 € 89 € 115 € -0,9% 
24. Pula 124 € 85 € 112 € -9,7% 
25. Medulin 132 € 75 € 106 € -19,7% 
26. Trogir 100 € 83 € 102 € 2,00% 
27. Cres  86 € 74 € 98 € 14,0% 
28. Rijeka 101 € 94 € 95 € -5,9% 

 
 
 
O tHPI (trivago Hotel Price Index) 
 
Raziskava spletne strani www.trivago.si (hotel price index) prikazuje povprečno ceno nočitev v dvoposteljni sobi v 50. 
najbolj priljubljenih evropskih mestih. Cena za standardno dvoposteljno sobo se izračuna na podlagi več kot milijona 
dnevnih poizvedb cen za nočitev, ki jih pridobimo preko trivagovega servisa primerjave cen hotelov. trivago na 
mesečni ravni shranjuje podatke, ki ob koncu meseca omogočijo vpogled gibanj cen hotelov za naslednji mesec. tHPI 
odraža hotelske cene evropskega hotelskega tržišča: Cene za nočitve v nastanitvah na preko 160 spletnih 
rezervacijskih portalov, potovalnih agencij in hotelskih verig, ki na koncu ustvarijo povprečno ceno nastanitev za 
posamezna mesta, regije in države.  
 
O trivagu 
 
S pomočjo portala www.trivago.si vedno najdete idealen hotel za najboljšo ceno. trivago je spletni iskalnih hotelov, ki 
primerja cene več kot 600,000 hotelov na preko 160 rezervacijskih straneh po vsem svetu; med drugim ponuja tudi 
preko 34 milijonov unikatnih opisov hotelov in preko 14 milijonov fotografij. Enostavno je mogoče najti najboljši hotel 
z uporabo mnogih filtrov in razvrstitvenih kriterijev. 20 milijonov obiskovalcev mesečno uporablja trivago in s tem v 
povprečju prihranijo 35 odstotkov manj na rezervacijo.  
Sedež podjetja se nahaja v nemškem mestu Düsseldorf, ustanovljeno pa je bilo leta 2005 in je trenutno prisotno v 39 
državah po svetu.  
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