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Ако искате
да видите
“Саграда
Фамилия” в
Барселона,
най-изгодно
е да си резервирате
онлайн полет 6 седмици преди
пътуването.
Прочетете
задължително
в TripAdvisor
рецензиите на
туристите за хотела или ресторанта, преди да
го резервирате.

най-изгодно
комфортна ваканция
Това са т.нар. Mega Meta
Search, които “ровят„ по всички възможни туристически
сайтове за резервация на нощувки. Кои са те?
Trivago, TripAdvisоr, Kayak,
Google Hotel Finder са на практика гигантските платформи,
които сравняват цените на хотелските стаи в града, където
искаме да преспим.
В действителност зад всяка
от тях стоят десетки виртуални
туристически агенции от рода
на Booking, Expedia, Venere,
Hotels,
eDreams,
Agoda,
Hostelworld и др., които са
свързани с доста сложни меха-

низми на маркетинг и проценти
печалба.
Най-голямата
виртуална
агенция е Booking. Както тя,
така и останалите онлайн туристически агенции са посредници. Те сключват договори с хотелите, за да гарантират видимостта им на собствения си портал, който им служи като витрина. Тези агенции печелят
определен процент от съответния хотел за всяка продадена
стая (различен за всяка онлайн
агенция – между 15 и 25%), но
не вземат нищо от туриста. Това е преимуществото им пред
традиционните
пътнически

агенции, които товарят туриста с комисиона.
Много често, избирайки даден хотел от витрината на една
онлайн агенция, виждате надпис “Гарантирана цена„, което
би трябвало да означава найниската възможна цена за нощувка в него.

Не се доверявайте!
Това може да е
просто уловка
За да я избегнете, осъществете търсенето си за конкретния хотел във всички мегаплатформи от рода на
Trivago, Kayak и Hotel Finder –

може да се окаже, че някоя от
тях ще ви покаже и по-ниска
цена за него.
Друга необходима стъпка в
резервацията ви е контролът.
Проверете дали в най-ниската
цена, която ви дава дадена
платформа, е включена цената
на всички услуги, които ви
предлага на по-висока цена
друга платформа (закуска,
wi-fi и др.).
Идете на сайта на хотела и
проверете и там каква е цената
на стаята – може да се окаже, че
е още по-ниска. За по-дълъг
период нощувки цената със си-

Домашните
ресторанти
са на мода

прочетете и какво
мислят за него
другите, нощували
в него преди вас. В този случай на помощ ще ви се притече
TripAdvisоr.
Преимуществото на тази
мегаплатформа е, че освен
всичко, свързано с избора и
резервацията на хотела, в нея
ще намерите рецензии за съответната структура от самите
туристи. Мнението на някого
от тях за тесни или мръсни
стаи може да се окаже по-полезно за вас, отколкото лъскавите снимки, които ви
предлага друга интернет
платформа. На практика

TripAdvisor е
общност от туристи,

H

ай-новият хит в Италия е да поканиш
някого на “ресторант„ в дома на непознати. Все повече италиански и чужди
туристи, посещаващи Рим или Флоренция например, се възползват от шанса да
вечерят вкусно в разкошна домашна обстановка. Собственикът на къщата влиза
в ролята на шеф-готвач. На масата в салона или на терасата му сядат напълно
непознати хора, които не само вечерят, а
и общуват помежду си.
Няколко сайта предлагат подобни алтернативни вечери – Ceneromane.it (в превод – римски вечери), Gnammo.com,
Homelette.it.
Туристите, които резервират вечери в
домашна обстановка, получават съвсем
различно и ново преживяване от това,
което предлага традиционният ресторант.
По този начин онзи, който посещава
Рим за пръв път, може да се докосне до
манталитета и домашната атмосфера на
жителите му и без да познава никого. Тук
става дума за споделяне с местни хора на
вечерта, а не само на вечерята.
Как функционира? Първо се регистрирате в съответния сайт, след това започвате
да избирате. За Рим например сайтът
предлага възможности за вечери в идеал-

гурност ще е по-изгодна, отколкото за по-кратък.
В неделя по принцип са поикономични стаите в хотелите.
Хубаво е, преди да резервирате хотела си, да

Домашните ресторанти са на мода в много италиански градове.

ния център, на панорамна тераса до площад “Навона”, срещу купола на “Свети
Петър” , в живописния квартал “Монти”
до Колизеума и т.н. Сайтът разполага с
около 50 домашни шеф-готвачи. Те са
селекционирани както по майсторство
пред тенджерите, така и по комфорт и
красота на домовете им.
След това клиентът започва да избира
меню – рибно, с месо, вегетарианско и
др. Собственикът лично пазарува от найдобрите продукти и вина. Вечерята може
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да струва 30, но също и 90 евро на човек. Тя обаче включва от предястията и
аперитива до десерта, кафето и напитките.
В сайта на Gnammo (произнася се “Нямо” - идва от ням, или мляс на български) собственикът е този, който избира
датата на вечерята, която ще организира. След това започва да събира онлайн
гостите си. Вегетарианска вечеря с отбрани продукти и питиета струва от порядъка на 20 евро на човек.

но функционира като търговска компания. Създадената с
инвестиции от 4 млн. долара
платформа от Стив Кауфър
днес се оценява на 12 млрд.
долара. Има близо 315 млн.
уникални потребители на месец и 190 млн. рецензии.
В помощ на онези, които
искат сами да организират ваканцията си, включвайки найдобрите и най-изгодните хотели, ресторанти и локали, се
притича отскоро и друга интернет
платформа
–
Utrip.com. Чрез нея може да
планирате всичко възможно
за пътешествията си в 28 места в Европа, както и в 7 дестинации в САЩ. Чрез тази платформа всеки може да направи
избор за ваканцията си, базирайки се на 14 елемента, сред
които икономичност, изкуство, култура, история, спорт,
природа, шопинг, развлечения и др.

