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חברת  BOOKING.COMמכריזה על מקומות האירוח והיעדים
הטובים בעולם
 Posted on 14בינואר  by 2020עירית רוזנבלום

לפיה ,עכו היא העיר המזמינה ביותר בישראל ובמקום האחרון  -תל אביב
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 ,Booking.comהפלטפורמה שמסייעת למטיילים רבים לחוות את העולם ,הכריזה היום )ג'( על המנצחים בפרסי
 Traveller Review Awardsלשנת  .2020השנה חולקו כמעט מיליון ) (986,449פרסים ב 220-מדינות וטריטוריות שונות
ברחבי העולם .לצד מגוון רחב של שותפי אירוח Booking.com ,העניקה לראשונה פרסים גם לשותפי תחבורה .זו
השנה השמינית שבה החברה מחלקת את הפרסים הללו .הפרסים נועדו להודות לשותפי החברה שהשיגו חוות דעת
משבחות לאחר שהעניקו לאורחיהם חוויות איכותיות בעקבות הזמנת מקום אירוח ,השכרת רכב או מונית משדה
התעופה.
במהלך  ,2020המדינות עם כמות הזוכים הגדולה ביותר היו איטליה ) ,(130,253ספרד ) ,(66,755צרפת ) ,(61,492גרמניה
) ,(49,777קרואטיה ) ,(42,763ארצות הברית ) ,(42,112בריטניה ) ,(41,848פולין ) ,(36,793רוסיה ) (36,296ויוון ),(33,259
כאשר במדינת ישראל נרשמו  2,908זוכים.
“הענקנו כמעט מיליון פרסים למגוון ספקי אירוח ותחבורה ,ואני שמח להכריז על מקבלי פרסי הTraveller Review-
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 Awardsשל השנה ,שעוזרים לנו לספק חוויות נסיעה חלקות ונוחות“ ,אמר אריין דייק ,סמנכ“ל השיווק של
“ .Booking.comהמשימה שלנו היא לעזור לכולם לחוות את העולם ,ואנחנו גאים בכך שיש לנו מספר שיא של שותפים
מכל רחבי תעשיית התיירות שמקבלים חוות דעת מעולות ,ומספקים את האירוח הטוב ביותר בעולם“.

תעודה לזוכה בפרסי  Traveller Review Awardsלשנת 2020
המקומות הכי מזמינים בעולם בשנת 2020
החל מעיירה אירית קטנה שנמצאת ליד איי אראן ) ,(Aranועד רשת רחבה של מערות עתיקות בדרום-מזרח אסיה,
זוהי רשימת המקומות הכי מזמינים בעולם* .זו השנה השנייה ברציפות שבה העיירה גרמה ) (Goremeשבטורקיה זוכה
לתואר המקום המזמין ביותר בעולם .בהמשך הרשימה תוכלו למצוא בסדר יורד את טטרנסקה לומניצה )Tatranska
 (Lomnicaבסלובקיה ,פונג נה ) (Phong Nhaבווייטנאם ,קובאריד ) (Kobaridבסלובניה ,קוכם ) (Cochemבגרמניה,
דולין ) (Doolinבאירלנד ,טייטונג סיטי ) (Taitung Cityבטאיוואן ,שנה ) (Schennaבאיטליה ,מונטה ורדה )Monte
 (Verdeבברזיל ,ואגם טקאפו ) (Lake Tekapoבניו זילנד  -יעד נוסף שזכה בתואר גם ב.2018-
הדירות ממשיכות לעמוד בציפיות של האורחים ,ואף מתעלות עליהן
הצמיחה המרשימה במספר הזוכים שהם בעלי דירות המשיכה גם השנה ,וסוג מקום האירוח הזה הגיע שוב לראש
הרשימה .כמעט  40%ממקומות האירוח הזוכים ב 2020-הם דירות .בנוסף ,זו השנה השלישית ברציפות שבה ארבעה
מתוך חמשת סוגי מקומות האירוח המובילים הם מקומות אירוח אלטרנטיביים :דירות ) ,(380,936מלונות ) ,(179,869בתי
הארחה ) ,(94,162בתי נופש ) (82,241ו.(B&B (75,875-
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המלונות אמנם הגיעו שוב למקום השני ברשימת סוגי מקומות האירוח עם הכי הרבה פרסים ,אך  75%ממקומות
האירוח הזוכים הם בתים ,דירות ומקומות אירוח ייחודיים אחרים ,כולל סירות ,איגלואים ובתים כפריים .מחקר של
 Booking.comשנערך לאחרונה ובדק יותר מ 22,000-נוסעים ,מתיישר עם נתונים אלו לאחר שחשף כי כמעט 39%
מהנוסעים ברחבי העולם מעדיפים לשהות בבית נופש או בדירה ,ולא במלון.
השנה מעניקה  Booking.comלראשונה את פרסי  Traveller Review Awardsגם לשותפים שמספקים השכרת רכב
או מוניות משדה התעופה ואליו ,אשר דאגו שהנוסעים ייהנו מחוויה מצוינת גם כשהם בדרכים.
השנה ,הפרסים הוענקו ל 2,931-נקודות איסוף ב 160-מדינות וטריטוריות שבהן  Booking.comמציעה השכרת רכב.

מלון רנומה המשוחזר בתל אביב ,עם העמודים והקשתות .בין הזוכים .מימין .צילום יח"צ
מי הערים החמות ביותר בישראל ואילו מקומות אירוח ישראלים זכו בתחרות?
עכו היא העיר המזמינה והחמה ביותר בישראל על פי הדירוג של בוקינג .אחריה בין המקומות המזמינים ביותר
בישראל שנכללו בדירוג ניתן למצוא בסדר יורד את ערד ,מצפה רמון ,חד-נס שברמת הגולן ,אילת ,חיפה ,קיסריה,
נהריה ,צפת ,הרצליה ,ירושלים ,טבריה ,אשקלון ,נתניה ,אשדוד ,בת ים ותל אביב.
בין מבחר מקומות האירוח בישראל שקיבלו פרס אירוח לשנת  2020נכללים צימר זמן ערבה בצוקים שבנגב ,מלון
דירות רנומה אפרטמנטס ברחוב הירקון בתל אביב ,ורד במדבר במדרשת בן גוריון ,הבית הטמפלרי בירושלים ,קורא
במדבר בערד ,דירת על שפת הבניאס בשדה נחמיה ועוד .חמשת סוגי האירוח המובילם בישראל מבין הזוכים בסדר
יורד הם דירות עם  1499זכיות ,מלונות עם  331זכיות ,הוסטלים עם  313זכיות ,בתי הארחה עם  148זכויות ובתים עם
נציגות של  113זכיות.
רק מי שהתארחו יכולים לדרג
מקבלי הפרס הם מקומות אירוח והשכרות רכב שקיבלו לפחות  5חוות דעת ויש להם ציון חוות דעת ממוצע של 8.0
)מתוך  (10ומעלה ,נכון ל 31-באוקטובר  .2019רק לקוחות ששהו במקום אירוח או שכרו רכב בפועל יכולים להשאיר
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חוות דעת על החוויה שלהם ב .Booking.com-מכיוון שחוות הדעת לעולם לא נערכות בשום צורה ,ניתן להתייחס
אליהן כעדות אותנטית על חוויית האירוח האמיתית בכל אחד ממקומות האירוח או פתרונות התחבורה ב-
.Booking.com
היעדים מוינו לפי מספר הזוכים ב Traveller Review Award-לשנת  ,2020בהשוואה למספר מקומות האירוח הזכאים
באותה עיר )מקומות אירוח בלבד( .בכל הערים שנכללו ברשימה היה מספר זוכים גבוה מהממוצע ) 90מקבלי פרס או
יותר( .בנוסף ,המקומות נבחרו גם לפי פריסה גיאוגרפית.
כתבה קודמת על עכו :מבארוק ועד ביורק
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