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Bed and Breakfest/Cama e café
Você gosta de um ambiente familiar e um bom café da manhã? Geralmente esse 
 tipo de hospedagem, onde você se hospeda em um quarto em uma residência
e o anfitrião oferece café da manhã em troca de um valor deterninado.. 
Esse tipo de hospedagem é muito usado por quem faz intercâmbio mas ficou mais
popular com o site do Airb&B. 



Bed and Breakfest/Cama e café
Você é do tipo que prefere a privacidade da sua casa, e fazer seu próprio café 
da manhã? Então seu tipo de hospedagem ideal é esse.
No site ou aplicativo AirB&B você pode alugar um apartamento ou casa inteira, 
só para você e para o seu acompanhante. A vantagem da casa alugada é poder
fazer o café da manhã, janta e almoço economizando, pois nesta opção, 
você pode cozinhar o jantar e o almoço para a sua comodidade.



Guest House
É uma casa de família. Os anfitriões recebem você em casa como um convidado 
pelo valor combinado pelo site anunciado. Seja couchsurfing, work exchange, 
ou outros. É muito utilizado por mochileiros, viajantes e programas de intercâmbio.
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Hostel ou Albergue
Se você é do tipo que viaja sozinho(a),
esse é o tipo de hospedagem ideal para 
você. É perfeito para quem viaja sozinho
ou com amigos e quer conhecer 
outros viajantes de países diferentes, 
e com experiências diferentes. 
E claro, economizar ao máximo 
durante a viagem. 
Possui dormitório coletivo e podem ser
mistos, feminino ou masculino. 
Com banheiros coletivos ou privativos.
Hostels também tem quartos privativos,
familiares. 
E principalmente áreas sociais como 
bares, sala de televisão, alguns tem até balada.
Você viaja sozinho, curte fazer novas amigades e muita diversão? 
Esse é seu tipo de hospedagem!

Quarto Familiar



Hotel
Hotel é o tipo de hospedagem mais comum que existe No Brasil é mais caro que a pousada 
e pode chegar de uma a cinco estrelas.. O café da manhã, no Brasil, geralmente é incluso, 
e costuma ter MUITO mais variedade. no café da manhã. Fora do Brasil nem sempre. 
Nos Estados Unidos não é comum um hotel servir café da manhã, e quando serve 
geralmente é pago a parte..
Todo o hotel tem serviço de camareira, ou seja, você não precisa se preocupar 
em arrumar o quarto, levar toalha, shampo, etc Você também pode optar por dispensar 
o serviço de quarto se quiser.. É só pendurar o não perturbe na maçaneta.
Geralmente hotel 3 estrelas para cima, tem piscina e uma área para aproveitar 
os serviços de hotel.



Hotel Fazenda ou Rurais
Você costuma viajar com a família, e gosta de tranquilidade? Então essa opção 
possivelmente seja perfeita para você.
Esse tipo de hotel é um tipo de hospedagem, onde você se hospeda em uma fazenda
ou no campo, e geralmente os produtos consumidos no café da manhã e refeições são 
produzidos  no próprio local. É uma excelente opção para curtir com a famíla ou 
para quem quer descansar. E esses hoteis rurais tem no mundo todo.



Motor hotel / Motel
Se você tem vontade de fazer uma roadtrip nos EUA, o Motor Hotel 
ou Motel é o tipo de hospedagem ideal para você.
Motor Hotel ou Motel é um tipo de hospedagem muito comum nos Estados Unidos,
e nada mais é do que um hotel de beira de estrada, para pessoas  que viajam de 
carro ou caminhão . É simples e tem o básico. Quarto com cama e banheiro 
e provavelmente alguma máquina de salgado e refrigerante.
Já no Brasil a proposta do Motorhotel foi alterada e hoje quando ouvimos a palavra 
MOTEL, pensamos em sexo e em quartos temáticos.



Mosteiros
Você é do tipo que viaja sozinho, mas curte tranquilidade e quer distância de lugares
agitados ou gosta de viagens diferentes, baratas e alternativas? 
Então provavelmente esse tipo de hospedagem seja perfeito para você.
Você sabia que é possível se hospedar em templos e mosteiros?
É o tipo de hospedagem perfeita para quem quer viajar para um lugar mais tranquilo,
medidtar, refletir e se autoconhecer.. A hospedagem costuma ser um valor simbólico
ou uma contribuição voluntária. No Brasil tem alguns, mas na Europa tem muitos.
Existem sites como o https://www.monasterystays.com onde você pode procurar
monastérios ao redor do mundo.



Pousada
Se você viaja em casal, e só vai para o hotel para dormir,  e  gosta de economizar 
para aproveitar mais os passeios, conhecer melhor a região, a “Pousada” é ideal 
para você. Como a ideia principal de “pousada” é repousar, a pousada é bem mais
tranquila. e é bem mais simples que hotel, mais tranquilo que um hostel, e muitos 
são extremamente charmosos. Tem que saber direitinho como pesquisar e 
conseguir uma boa e gostosa pousadae ao mesmo tempo economizar com 
hospedagem.



Resort 
Você é o tipo de pessoa que gosta de luxo? Quer sossego e ficar relaxando 
em um lugar que tem de tudo,? 
Então esse é o tipo ideal de hospedagem para você.
Este é um tipo de hospedagem ideal para quem não tem intenção de ficar 
passeando e só quer relaxar, curtir o hotel, que tem de tudo o que você 
pode imaginar, de piscinas enormes até SPA. Alguns no exterior, 
tem campo de Golfe e até shopping, Mas é um dos tipos mais caros de 
hospedagem que existem..
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