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Hotéis de 4 estrelas

Conforto e qualidade são dois dos pontos que mais chamam a atenção na hora de escolher
um hotel. Muitos hóspedes procuram hotéis com quatro ou mais estrelas para se
hospedarem, procurando justamente os melhores serviços e a estadia mais agradável para
sua viagem.
Os hotéis de quatro estrelas , conhecidos como hotéis de classificação superior, são uma
boa pedida para aqueles que gostam de aproveitar um bom hotel e ter o máximo de
sofisticação e tranquilidade. Esses hotéis são estabelecimentos de alta categoria para
clientes mais exigentes, com alto padrão de serviços e instalações.
Esse tipo de hotel geralmente proporciona aos hóspedes quartos bem iluminados e
equipados. O dormitório é mais espaçoso do que os dos hotéis com menos estrelas medindo, no mínimo, 15 m².
O hóspede encontra nos hotéis de quatro estrelas um restaurante disponível, sendo que
pode haver mais de uma opção de restaurantes para os turistas hospedados.
Alguns estabelecimentos oferecem café da manhã continental, e podem ter happy hour
para que o hóspede possa aproveitar o final do dia com os amigos.
Além disso, o serviço de quarto está disponível na maior parte do tempo. Outro ponto a
favor dos hotéis 4 estrelas é o serviço de estacionamento com manobrista e garagem.
Nos hotéis de quatro estrelas, os hóspedes ainda contam com concierge, academias e uma
ou mais piscinas. Os hóspedes que precisam estar constantemente conectados podem ficar
tranquilos, já que é disponibilizado acesso à internet nas áreas sociais e nos quartos.
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Para ganhar a 4ª estrela, o hotel ainda deve realizar a troca de roupas de cama e de banho
diariamente, oferecer TV por assinatura em todos os quartos, além de um mini refrigerador.
A recepção funciona 24 horas por dia.

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para
inspirações, ofertas e dicas sobre viagem. Clique aqui!
Informações importantes:
Check-in no hotel
O que significam as estrelas de um hotel?
Serviços adicionais disponíveis e oferecidos em hotéis

Veja também:

Este artigo tem as informações que você estava procurando?
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