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Kranjska Gora med top 50 smučarskih destinacij v letu 2015
Nova Gorica, 18. 2. 2015 – Največji svetovni hotelski meta iskalnik Trivago je
ponovno opozoril na Slovenijo. Spregledom ocen hotelskih nastanitev so v organizaciji
oblikovali seznam najboljših svetovnih smučarskih destinacij v letu 2015 in vanj kot
edino slovensko destinacijo uvrstili tudi Kranjsko Goro. V kranjskogorski družbi Hit
Alpinea poudarjajo, da je to dobra popotnica za prepoznavnost Slovenije in promocijo
aktivnosti v času zimskih počitnic.
Spletni iskalnik Trivago (www.trivago.si), ki je na slovenski hotelski trg vstopil pred tremi leti,
velja za največji spletni primerjalnik hotelov, ki primerja cene za več kot 700,000 hotelov na
preko 200 rezervacijskih straneh po vsem svetu. V času zimskih počitnic so pripravili zanimiv
pregled najboljših svetovnih smučarskih destinacij v letu 2015, pri čemer so upoštevali
kriterij za smučišča z minimalno 40 nastanitvenimi objekti in vsaj 20 hotelskimi mnenji.Na
lestvici 50 najboljših smučišč na podlagi ocen hotelskih nastanitev se je na 48. mesto z visoko
oceno 83, 99 (0-100),kot edina Slovenska destinacija, uvrstilaKranjska Gora.
Po dogodku World Ski Award, na kateri je Kranjska Gora slavila kar dvakrat – z najboljšim
smučarskim hotelom (Ramada Resort Kranjska Gora) in najboljšim smučiščem v Sloveniji ter
certifikatu »Tripadvisor Travellers' Chioce 2015«, ki je Ramada, Hotel & Suites Kranjska Gora
umestil v skupino desetih najbolj priljubljenih hotelov v Sloveniji, je uvrstitev na Trivagovo
lestvico najboljših smučarskih destinacij dobra popotnica za promocijo skupnih aktivnosti na
destinaciji v času zimskih počitnic. V družbi Hit Alpinea, ki v Kranjski Gori nudi kar 1.300 ležišč v
641 sobah, v teh dneh beležijo 90% zasedenost ležišč, največ je domačih gostov, sledijo pa jim
Angleži ter gosti iz držav bivše Jugoslavije. Za čas počitnic so pripravili smučarske pakete z že
vključeno smučarsko vozovnico ali razvajanjem v wellness centrih. Hotelsko ponudbo namreč
bogatijo kar štirje wellness centri s pestro ponudbo masaž, lepotnih neg, bazenov in savn.
Poskrbeli pa so tudi za najmlajše, za katere so pripravili vrsto ustvarjalnih delavnic, mini disco,
pohode z baklami, obiskal pa jih bo tudi Kekec. Dobre odzive gostov je požela
tudikranjskogorska kulinarična pot, kjer je ob sproščenem sprehodu in druženju na prostem
ob četrtkovih popoldnevih mogoče okusiti nekaj značilnih lokalnih in slovenskih jedi, pa tudi
njihovih modernejših interpretacij, na petih postajah pri različnih gostinsko-turističnih
ponudnikih.
K raznolikosti turistične ponudbe, ki pomembno vpliva na odločitve glede letovanj ali dnevne
obiske,nedvomno prispeva tudi igralniško-zabaviščna ponudba na destinaciji, in sicer v igralnem
salonu Larix in igralniško-zabaviščnem centru Korona, kjer bo v petek, 6. marca nastopil tudi
priljubljeni hrvaški glasbenik Toni Cetinski. Večere pavam bodo popestrile karaoke in glasbeni
nastopi v Pubu legende.
Celotna lestvicatop 50 smučarskih destinacij v letu 2015 je dostopna na povezavi:
www.trivago.com
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