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O que é um hotel e quais suas classificações. 
  
 

O hotel é um estabelecimento comercial de hospedagem, que oferece aposentos mobiliados, com 

banheiro privativo, para ocupação iminente ou temporária, oferecendo serviço completo de alimentação, 

além dos demais serviços inerentes à atividade hoteleira”. 

Os hotéis podem ser classificados basicamente em : 

Hotéis centrais: Localizam-se em áreas de intensa atividade comercial ou de lazer. Considerados 

hotéis urbanos. Próximos a restaurantes, teatros e sedes de empresas, entre outros. 

Hotéis não-centrais: Encontram-se em locais de fácil acesso ao centro e principais pontos da cidade. 

Visam a atender a uma demanda específica, como a de áreas de atrativos turísticos. 

Hotéis econômicos: Devido a sua demanda ser de viajantes e executivos interessados somente em 

um bom apartamento para descansar, as instalações são mais simples, não necessitando de áreas de lazer, 

sauna, piscina e serviço de quarto 24 horas. Oferecem tarifas reduzidas, na proporção dos serviços 

prestados. Exemplos: hotéis de aeroportos, rodoviárias, entre outros. 

Hotéis-fazenda: São hotéis no meio rural, variando de uma simples pousada até um hotel de luxo, 

com infraestrutura de lazer. São instalações em ambiente rural com alguns elementos que lembram 

atividades agrícolas e pastoris. 

Fazenda-hotéis: Tem, na produção agropecuária, seu principal atrativo, razão pela qual permite aos 

clientes participar do dia-a-dia da atividade rural. 

Pousadas: Hotéis de pequeno porte, caracterizam-se por uma acomodação mais simples e informal. 

Resorts: Grandes empreendimentos, localizados próximos a atrativos da natureza. Subordinam-se a 

uma regulamentação para o equilíbrio ambiental, com instalações sofisticadas, classificação de quatro ou 

cinco estrelas. O primeiro resort brasileiro foi o Transamérica, localizado em Ilhéus (BA). 

Apart-hotéis e flats: São conhecidos, também, como hotéis-residência. Voltados para um público que 

necessita de uma hospedagem mais longa. Costumam dispor de quarto, banheiro, sala e uma pequena 

cozinha (estilo kitchenette). 

Hotéis de selva: Localizam-se no meio de florestas. Possuem uma estrutura voltada ao lazer, tendo 

como público-alvo a classe alta e os estrangeiros. Conhecidos também como lodges. São exemplos o Hotel 

Ariaú Amazon Towers e o Amazon Village, ambos no Amazonas. 

Spas: Voltados a hóspedes interessados em benefícios para a saúde física e mental, além de 

cuidados com o corpo. 

Hotéis-cassino: São hotéis em que a renda principal resulta dos jogos de azar. No Brasil, com a 

proibição desses jogos em 1946, este tipo de hotel deixou de existir. Exemplos mais conhecidos de hotéis 

de cassino são os da cidade de Las Vegas, nos EUA. 
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Hotéis de lazer: Localizam-se fora dos centros urbanos. Além de amplas áreas não edificadas, 

oferecem instalações, equipamentos e serviços especificamente destinados à recreação e ao 

entretenimento. Citamos, como exemplo, a Pousada do Rio Quente (GO). 

Pensões: Habitações de caráter familiar que oferecem somente habitação. Dependendo da estrutura, 

pode ocorrer que o banheiro fique no corredor (banheiro coletivo). 

Hotéis históricos: Antigas instalações reconhecidas pelo poder público por sua importância 

histórica. São muito comuns na Europa, onde castelos da época medieval são transformados em hotéis de 

luxo. Estão sujeitos a restrições de natureza arquitetônica e construtiva. 

Motéis: Localizados próximos às rodovias, com diárias cobradas por horas. Muito utilizados nos 

Estados Unidos e na Itália. No Brasil, meio de hospedagem preferido para o encontro de casais. 

A classificação possibilita uma padronização dos estabelecimentos hoteleiros, a fiscalização e a 

manutenção do padrão de qualidade. Contudo, as exigências para alcançar uma boa categorização têm um 

alto custo para os hotéis. 

 

Exercício. 

 

 Pesquisem na internet os tipos de hotéis e visualizem suas imagens para verificarem a 
diferença que tem em cada uma das classificações. 

 


