DESCANSE O BOLSO: 23
HOTÉIS DE ATÉ US$ 100
Precisa de hospedagem econômica para tempos de real desvalorizado? Como
não se pode ter tudo, você terá de flexibilizar exigências. Afinal, compartilhar o
banheiro pode resultar em valiosos dólares de economia. Veja algumas opções
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Entre os dois gastos mais volumosos de uma viagem, passagem
aérea e hospedagem, a passagem é o que oferece menos
possibilidade de economia. Promoções e milhas ajudam, claro,
mas, como regra, você se submete às decisões de algumas poucas
empresas aéreas, as que operam voos de onde se está para onde se
quer ir, e, no fim, paga o preço a uma delas.
Já para economizar na hospedagem o horizonte é bem mais
amplo. Quarto alugado em casa de morador, imóvel inteiro, troca
de casas, surfe no sofá (o couchsurfing) são algumas alternativas.
Mas há, sim, opções para quem não abre mão de ficar em hotel.
A seguir, selecionamos hotéis em vários destinos turísticos pelo
mundo com diária de até US$ 100, para duas pessoas. No caso das
hospedagens brasileiras, o valor considerado foi de até R$ 300
para dois, seguindo a cotação atual do dólar em relação à moeda
nacional.
Por economia, vai ser preciso abrir mão do luxo, mas não do
conforto. Há casos em que a localização não é a mais central da
cidade em questão, mas o metrô está pertinho; em outros, será
preciso compartilhar o banheiro ou mesmo o quarto.
Lembre-se que ter flexibilidade de data para viajar ajuda a
aproveitar tarifas de baixa temporada. E que os hotéis
selecionados, por terem lá seu charme, lotam rápido em tempos de
muito movimento nas cidades onde ficam. Os early birds, como
chamam em inglês os que se antecipam, levam vantagem e gastam

menos na hora de reservar.
ONDE MAIS PROCURAR
Butique: o Myboutiquehotel.com dá opções em cerca de 70
países. A seção Special Offers mostra descontos.
Todos: além dos consagrados Booking.com e Hoteis.com, procure
em Hotelurbano.com, que enumera ofertas na página inicial; em
Hostelworld.com para achar hostels; e no Zarpo.com, que exige
cadastro e cujo foco são hotéis de luxo descontados.

PARIS
Design

Uma das cidades mais caras da Europa, Paris é sempre difícil para
quem tem orçamento limitado para hospedagem. Com o agravante
de que os hotéis mais em conta em geral são antiquados e
maltratados pelo tempo. O Hotel Gaston é um alívio no cenário.
Recém-reformado, adotou um layout moderno: paredes grafitadas,
decoração colorida e tapetes geométricos para merecer a
classificação de hotel-design.
Como não se pode ter tudo, neste caso os quartos são minúsculos –
mal cabem a cama, uma mesinha e uma cadeira –, mas têm
banheiro próprio. A localização, no 17º Arrondissement, também
tem seus senões: nenhum dos principais pontos turísticos está por
perto. Mas o metrô, sim (estações Pereire e Wagram) – o que, em
Paris, resolve a questão.
O autodeclarado hotel ecológico e coloridíssimo Hi Matic é outra
alternativa de pernoite em uma cama parisiense nova. Aberto há
três anos, tem 42 quartos ultracompactos, com cerca de 8 metros
quadrados e banheiro, que lembram o brinquedo Lego – paredes
azuis, camas roxas, travesseiros verdes. Fica no 11º
Arrondissement, dá para ir a pé ao Cemitério Père Lachaise ou à
Praça da Bastilha. No econômico café da manhã orgânico, a
cenografia tem frutas servidas em caixotes de madeira da feira.
Tanto no Hotel Gaston (hotel-gaston.com) quanto no Hi
Matic (hi-matic.net) a diária começa em A 75 (US$ 84)

LONDRES
Jovem

Londres não combina muito com viagem econômica – e encontrar
uma hospedagem barata (e em libras) por lá não é nada fácil.
Quem não se incomoda em dividir o quarto, contudo, consegue
dormir em uma cama confortável, num ambiente limpo e
moderno. O Wombat’s Hostel, rede que chegou à Inglaterra em
2014, tem ar jovem e cheiro de casa nova. Fica perto de pontos
turísticos como a Tower Bridge e garante noites divertidas em seu
bar, rústico e charmoso.
Quarto misto, com banheiro: US$ 30,92 por pessoa;
wombats-hostels.com

PRAGA
Moderno

Na Cidade Velha de Praga, o hotel-butique Moods é pura
conveniência. Seus 51 quartos em dois prédios reformados estão a
curtas caminhadas da Praça da Cidade Velha, do Rio Vltava, da
travessia da icônica Ponte Carlos e do Castelo de Praga na outra
margem, na igualmente turística área de Malá Strana.
Seu design, no entanto, é completamente diverso do clima
monumental que o rodeia. O hotel tem ambientes modernos e usa
tecnologia (e algumas boas sacadas) para atender ao, como diz o
nome, mood – humor – do hóspede. Faz isso trocando cores da
iluminação, servindo o café da manhã até o começo da tarde e
aceitando pedidos de serviço de quarto até via post-it colado na
porta. O bar aberto 24 horas serve cerveja, vinho e coquetéis
checos, enquanto o spa é especializado em massagens tailandesas.
Há descontos nas diárias para quem reserva 3 noites (20%) ou 2
noites (15%) e paga adiantado.
Quarto com banheiro e café a partir de A 72 (US$ 81);
hotelmoods.com

RIO DE JANEIRO
Charme

Charmosas e sinuosas ladeiras arborizadas envoltas num ar de
volta no tempo, entrecortadas por vistas incríveis. A tranquilidade

de Santa Tereza dá um tom improvável à visita ao Rio. A pousada
Quinta Azul garante o título de butique com uma decoração
simples e cuidadosa, em meio a muito verde. A menos de cinco
minutos a pé fica a Quinta Rosa (quintarosa.com), pousada irmã
com piscina em um arrojado jardim tropical. Já o vizinho Rio 180°
Suites ostenta sua principal atração no nome: o panorama da
cidade, com vista para o Pão de Açúcar e Cristo Redentor.
Quinta Azul: R$ 289; quintaazul.com. Rio 180° Suites:
desde R$ 250; rio180hotel.com

CINGAPURA
Prático

Uma cidade-Estado com o 9º melhor IDH do mundo, detentora de
uma identidade cultural milenar, cuja diversidade se traduz em
quatro línguas oficiais. Cingapura é totalmente urbanizada,
intensa e repleta de hotéis. O Porcelain, no agitado e colorido
bairro de Chinatown, tem ótimo custo-benefício. Seu ponto forte é
a decoração, inspirada nos delicados ornamentos azuis da
porcelana chinesa. A hospedagem em quarto duplo garante TV,
Wi-Fi, frigobar e cofre digital. Também há serviço de lavanderia e
SPA – pagos à parte. Dali, é facinho chegar a templos, museus e
restaurantes.
Diárias desde US$ 95,79 para dois; porcelainhotel.com

TAILÂNDIA
Descolado

A fama de bons preços sempre sucede qualquer resenha turística
sobre a Tailândia. Entretanto, economia no bolso nem sempre vem
acompanhada de qualidade (e personalidade) na hospedagem. A
poucos metros da famosa Praia de Patong, em Phuket, o Dfeel
Hostel quebra essa perspectiva oferecendo um ambiente descolado
e aconchegante, digno de qualquer grande cidade europeia. Além
de Wi-Fi grátis, os limpos e confortáveis apartamentos duplos são
de ótimo custo-benefício. Afinal, a apenas 1,5 quilômetro da
paradisíaca praia de Tri Trang, a acomodação não precisa ser
protagonista.
Dfeel Hostel: diárias a US$ 44 para dois em apartamento
duplo; em dormitório coletivo, a partir de US$ 12;

dfeelhostel.com

FLORENÇA
Refinado

Amantes da arquitetura serão expostos imediatamente ao
saboroso contraste entre os traços renascentistas que dominam
Florença e as linhas modernas que dão o tom no Hotel
Ambasciatori. Localizado ao lado da Igreja de Santa Maria Novella
e a poucos metros da Catedral (não deixe de subir à cúpula) e da
Galeria degli Uffizi – onde estão obras de grandes artistas como
Botticelli e Rafael –, o hotel tem decoração contemporânea e vista
para o centro. O café da manhã é servido no jardim zen, enquanto
a happy hour toma conta do envidraçado Sweet Bar.
Hotel Ambasciatori: hotelambasciatori.net; desde A 62
(US$ 69)

TULUM
Com piscina

A 10 minutos de bicicleta – emprestadas gratuitamente – de uma
das mais belas ruínas maias em todo o México, o Hotel Latino é
uma ótima alternativa para aproveitar Tulum. Ainda que
localizado a cinco quilômetros da praia, tem como vantagem a
proximidade da maior oferta de restaurantes do centrinho. No
cardápio, frutos do mar bem preparados, mas também culinária
chinesa e argentina de qualidade – na zona da praia há menos
opções.
Nos dias em que bater a preguiça de pedalar até o mar, a piscina
deve dar conta de aplacar o forte calor da região de Quintana Roo.
E, quem sabe, a mensagem “Be Free” (seja livre), pintada nos
azulejos no fundo da piscina, não o inspire a, em algum momento
de sua estada, encarar um mergulho nas translúcidas águas
salgadas repletas de corais e peixes coloridos?
Cansando do mar (tudo é possível), Tulum é também ótima base
para se dividir entre passeios de canoa pela reserva ecológica de
Sian Ka'an, as ruínas de Cobá (a 50 quilômetros de distância) e um
mergulho nos cenotes, as famosas grutas subterrâneas alagadas.
Hotel Latino: hotellatinotulum.com. Diárias começam

em US$ 13 em habitações coletivas e US$ 68 para dois,
todos com ar condicionado

NOVA YORK
Central

Hospedar-se em Manhattan, no coração de Nova York, próximo a
pontos como Times Square e Empire State Building, a um baixo
custo é missão quase impossível.
Pois o New York Budget Inn é ótima opção para quem quer ficar
colado aos roteiros tradicionais da cidade, gastando pouco até com
transporte público.
Com certificado de excelência do Trip Advisor, tem localização
privilegiada: entre as ruas 34 e 42. Por ali, é possível encontrar
muita coisa interessante, como cafés, restaurantes e atrativos
famosos (Rockefeller Center, por exemplo) apenas batendo perna.
A Madison e a Park Avenue também estão a poucos passos de
distância e, para visitar outras áreas da Big Apple, basta se dirigir a
uma das estações de metrô próximas.
O hotel tem jeitão simples e urbano, com quartos de todos os
tamanhos. Há os compartilhados (desde US$ 40), mas um privado
para duas pessoas sai por US$ 80.
New York Budget Inn: US$ 80; newyorkbudgetinn.com

BUENOS AIRES
Boemia

Bairro vizinho ao centro, Recoleta é igualmente conveniente para a
visitação básica: Teatro Colón, Casa Rosada, Rua Florida, Café
Tortoni e Puerto Madero estão a curtas corridas de táxi. O Malba,
museu onde “mora” o Abaporu, de Tarsila do Amaral, está
pertíssimo; e a livraria El Ateneo Grand Splendid tecnicamente
fica no bairro. Assim como o Unique Executive Château, um hotel
médio (tem 63 quartos) com decoração afrancesada no lobby e
quartos mais simples, com Wi-Fi.
No bairro cultural e boêmio de Palermo, em um casarão antigo
com um bonito jardim, o Jam Suites tem banheira – antiguinha, é
verdade – até no quarto mais simples. O BoBo (foto) é mais

sisudo, tem Wi-Fi e um restaurante bastante procurado.
Unique Executive Château: desde US$ 68, com café;
uniquehotels.com.ar/unique-executive-chateau. Jam Suites: desde
US$ 74; jamsuiteshotel.com. No BoBo (bobohotel.com), o quarto
básico custa US$ 88, com café

AMSTERDÃ
Cult

Na área portuária renovada de Eastern Docklands, a leste e a
pouca distância da estação ferroviária central de Amsterdã, uma
inovadora proposta de hospedagem foi lançada pelo historiador de
arte Otto Nan e a curadora Suzanne Oxenaar. O Lloyd Hotel &
Cultural Embassy é um mix de hotel e centro cultural em um
edifício tombado da década de 1920, a uma pedalada curta do
centro de Amsterdã. Com a intervenção de arquitetos, a
construção ganhou salão de eventos, restaurante, bar e biblioteca,
além de quartos de uma a cinco estrelas. Claro que as opções em
conta são quartos menores e básicos, o que não lhes tira o charme.
Os de uma e duas estrelas usam banheiros compartilhados. Por
curiosidade, o cinco-estrelas, para quatro pessoas, custa A 157
(US$ 178).
Diária uma-estrela, A 51 (US$ 58); duas, A 55 (US$ 62); e
três, A 85 (US$ 97). Café e Wi-Fi incluído; lloydhotel.com

NORDESTE
Beira-rio

Nada de elevadores e ar condicionado. Na Pousada Terra Morena,
na vila de Santo André, em Santa Cruz Cabrália, sul da Bahia, a
proposta é totalmente diferente. Com novas instalações desde
2013, o local tenta explorar ao máximo a natureza, incluindo na
programação caminhadas e aulas de alongamento por uma praia
particular – de rio. O mar está a 1 quilômetro da pousada.
Quem quiser relaxar, pode aproveitar o espaço de bem-estar com
sessões de massagem e terapia estética cobradas à parte. Já os
amantes da gastronomia testam o paladar no restaurante e bistrô
da casa, onde os peixes fresquinhos fazem sucesso. É preciso fazer
reserva para o almoço. Há Wi-Fi incluído nos espaços coletivos e

cada quarto conta com uma varanda com rede e frigobar.
Na baixa temporada, que começou em 18/2, diária desde
R$ 200, com café; pousadaterramorena.com.br

