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O que signi�cam as estrelas de um hotel?

Entendendo ou não, muitas pessoas escolhem ou descartam determinados hotéis devido a
quantidade de estrelas que eles possuem, o que dá uma ideia do valor e poder de uma estrela.
Qualquer pessoa sabe que uma estrela signi�ca algo de especial e, sabendo disso, os humanos
não demoraram a utilizá-las para classi�car as coisas. Quanto mais estrelas, melhor. No caso dos
hotéis, geralmente, essa classi�cação se dá de 1 a 5, mas já existem hotéis que extrapolaram
esse limite de estrelas.

O número de estrelas do hotel faz referência direta a sua qualidade, é utilizado como uma
espécie de nível que explica ao cliente a qualidade, o conforto e os serviços que serão oferecidos
pelo hotel, mesmo que ele não conheça e tenha como informação apenas a quantidade de
estrelas. Por exemplo, normalmente se fala em uma estrela para um hotel extremamente
simples. Duas estrelas indicam algum conforto básico, 3 estrelas indicam um hotel mediano,
quatro semi-luxo e as 5 estrelas indicam um hotel de luxo, sem falar dos de 6 estrelas, que
querem dizer que estão além do luxo.

O número de estrelas pode signi�car também os números que irão sair de sua conta para pagar
uma diária no hotel. Logicamente, quanto mais estrelas, mais conforto, ou seja, mais caro
custará uma diária. Se você está procurando reservar um hotel, precisa, basicamente, saber
quantas estrelas cabem no seu orçamento.

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

Informações importantes:

Busca de hotéis
Check-in no hotel
Serviços adicionais disponíveis e oferecidos em hotéis

Veja também:

  

Este artigo tem as informações que você estava procurando?  Sim  |
Não

Última atualização: 04.04.2018

https://hoteis.edestinos.com.br/?adplat=hpHeader&adcamp=whitelabel
https://hoteis.edestinos.com.br/?adplat=hpHeader&adcamp=whitelabel
https://blog.edestinos.com.br/#utm_source=sm5&utm_medium=tg&utm_campaign=acesse-o-blog
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/hoteis/como-reservar-hoteis/busca-de-hoteis
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/hoteis/estadia-no-hotel/check-in-no-hotel
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/hoteis/estadia-no-hotel/servicos-adicionais-disponiveis-e-oferecidos-em-hoteis

