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O que está incluído no preço da diária do hotel

Os hotéis são parte fundamental do planejamento da viagem. Saber pelo que está pagando e se
terá que gastar a mais com comida e alguns serviços como wi-�, transporte e estacionamento é
fundamental para que o turista tenha uma viagem mais tranquila.

Na hora de reservar um hotel, o turista deve veri�car o que está incluído no valor da
hospedagem. Os hotéis são obrigados, por lei, a disponibilizarem os valores de todos os
serviços aos hóspedes. O cliente deve �car atento, já que os serviços oferecidos e os benefícios
incluídos dependem de cada hotel. Geralmente, o valor da inclui, além da hospedagem, café da
manhã e serviços como internet e estacionamento.

O viajante deve saber que o que está incluindo nas diárias depende também do país de
destino. Hotéis de países como França e Estados Unidos raramente incluem o café da manhã em
suas diárias.

Para o turista, a melhor maneira de saber o que está incluso no preço que está pagando pela
hospedagem é observar quantas estrelas o hotel possui.

Hotéis de até 3 estrelas por exemplo, não disponibilizam estacionamento e o também não são
obrigados a disponibilizar serviço de internet para seus hóspedes. Já os hotéis com 4 estrelas ou
mais, pelo preço da diária, proporcionam para seus hóspedes algumas comodidades como
secador de cabelo, roupão e chinelos.

Muitos hotéis possuem um frigobar no quarto, mas os produtos que o hotel disponibiliza no
compartimento – como salgadinhos, refrigerantes e água mineral – não estão incluídos no
preço que o cliente irá pagar para se hospedar.

Muitos hotéis e, principalmente, resorts trabalham com o sistema conhecido como “all inclusive”
(“tudo incluso”, no português). Esse sistema é uma modalidade em que todas as refeições e
bebidas estão inclusas.

Normalmente, os hotéis que trabalham nessa modalidade permitem o consumo livre de café da
manhã, almoço, lanche e jantar, itens de frigobar e bebidas (alcoólicas ou não alcoólicas) ao
longo do dia. Os hotéis all inclusive ainda disponibilizam para seus hóspedes serviços como
monitores de recreação, empréstimo de toalha, serviço de praia e atividades não motorizadas,
exceto SPA.

Antes de reservar o hotel, é aconselhável que o turista pesquise o que o local proporciona e o
que está incluído nesse valor. 

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


