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Hotéis de 1 estrela

A escolha do hotel é um dos passos mais importantes na hora de planejar a viagem. O turista
precisa saber exatamente que tipo de hotel necessita, quanto tempo irá �car, a localização, os
serviços oferecidos e o quanto está disposto a pagar por sua hospedagem. Uma boa maneira de
decidir é saber quantas estrelas o hotel possui.

Em 2012, o Ministério do Turismo lançou o Sistema Brasileiro de Classi�cação de Meios de
Hospedagem, mais conhecido como SBCLas. O objetivo do sistema é especi�car o padrão e as
instalações dos quartos, restaurantes e bares, além do seu funcionamento e a disponibilidade de
serviços adicionais. Quanto mais estrelas um hotel possui, mais serviços ele proporciona para o
hóspede. O sistema também detalha itens como horário da recepção, área útil do quarto, café
da manhã, além de cuidados ambientais para comprovar que o lugar preza por uma gestão
sustentável.

Muita gente deixa de se hospedar em hotéis com poucas estrelas por achar que esses hotéis não
possuem qualidade nem serviços adequados para os clientes, o que não é verdade. Uma boa
opção para quem procura economia e simplicidade são os hotéis que possuem apenas uma
estrela, ou seja, estão na categoria simples, de�nida pelo Ministério do Turismo. Esses hotéis
possuem quartos menores, geralmente medindo no máximo 9m². Além disso, os quartos neste
tipo de hotel possuem apenas cama, armário, criado-mudo e pia. O hóspede também não conta
com telefone.

O banheiro dos hotéis com uma estrela é pequeno e, caso ele �que no quarto, normalmente
mede até 2 m².  O banheiro também pode não �car localizado nos quartos, mas ser um banheiro
maior para uso coletivo.

Esses hotéis oferecem apenas serviços mais básicos. As trocas de roupas, por exemplo,
acontecem apenas uma vez por semana. Quanto à alimentação, os hotéis com uma estrela
oferecem café da manhã aos hóspedes. Nesse tipo de hotel, o turista também pode encontrar
restaurantes e lanchonetes.

O hotel de uma estrela é indicado principalmente para jovens, grupos e pessoas que querem
economizar na hospedagem, sem perder a qualidade do serviço. 

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para
inspirações, ofertas e dicas sobre viagem. Clique aqui!

Informações importantes:

Check-in no hotel
O que signi�cam as estrelas de um hotel?
Serviços adicionais disponíveis e oferecidos em hotéis
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