Quase sem disponibilidade, hotéis para o carnaval
podem sair por mais de R$ 1.000
O www.trivago.com.br, maior comparador de preços de hotéis do mundo, levantou o valor
médio das diárias de hotéis nas cidades mais procuradas para o carnaval deste ano e registrou
números que ultrapassam os R$ 1.000 em lugares com muita procura, onde a disponibilidade
de quartos já é baixa.
É o caso do Guarujá, que apresenta média de R$ 1.014 para o período. Entre os dez destinos
mais procurados, Foz do Iguaçu é o mais em conta: média de R$ 236. Rio de Janeiro e
Florianópolis, por sua vez, apresentam médias de R$ 590 e R$ 464, respectivamente.
Confira abaixo a tabela completa com os lugares mais buscados para o feriado e o preço
médio dos hotéis:
Posição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cidade
Rio de Janeiro
Florianópolis
Paraty
Armação dos Búzios
Natal
Foz do Iguaçu
Guarujá
Salvador
Campos do Jordão
Fortaleza

Preço médio
R$ 590
R$ 464
R$ 680
R$ 863
R$ 484
R$ 236
R$ 1.014
R$ 593
R$ 350
R$ 322

Cenário nos Estados
Apesar de não possuir nenhuma cidade entre as dez mais procuradas para o carnaval no Brasil,
Pernambuco apresenta valores mais altos nos dias de festa. No Recife, por exemplo, a média
para o período é de R$ 476, mas no sábado de carnaval, a tarifa média sobe para R$ 809.
Já em Cabo de Santo Agostinho, o valor médio da tarifa é de R$ 433, mas a noite mais cara cai
na sexta-feira: R$ 568. Em todo o estado, Porto de Galinhas é o destino que apresenta as
maiores diárias: média de R$ 600, sendo que a segunda-feira de carnaval (16) tem os maiores
valores: R$ 918 de média.
No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a disponibilidade de hotéis em Angra, Arraial do
Cabo e Cabo Frio é tão baixa que impede que uma média de preços apurada seja apontada.
Em Ilha Grande, a média das diárias é de R$ 494.
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São Paulo segue a mesma trilha do Rio de Janeiro e já possui alguns locais quase sem vagas.
Mesmo assim, destinos como Santos possuem médias não tão inflacionadas: R$ 324. Em
Ubatuba, os hotéis custam R$ 359 em média, embora a disponibilidade para o feriado todo
não seja alta.
No Guarujá, a média dos hotéis é de R$ 1.014 e só baixa na quarta-feira de cinzas, quando os
valores caem pela metade: R$ 459.
Para os turistas que desejarem passar o carnaval na capital paulista, o preço médio para o
período é de R$ 238.
Nas cidades mais procuradas de Santa Catarina, Florianópolis tem uma média de R$ 462,
enquanto que em Balneário Camboriú o preço médio é de R$ 669.
Na Bahia, Porto Seguro e Morro de São Paulo mostram tarifas médias de R$ 561 e R$ 578,
enquanto que Salvador tem média de R$ 593.
Média das diárias em outras capitais
Cidade
Maceió
Vitória
João Pessoa
Aracaju

Preço médio
R$ 450
R$ 222
R$ 244
R$ 537

*Dados baseados em buscas por ao menos três noites de estadia realizadas entre os dias 1° de novembro de 2014
e 20 de janeiro de 2015.

Sobre o trivago
Viajantes encontram o hotel ideal pelo melhor preço em www.trivago.com.br. trivago é o maior
site do mundo para procura de hotéis, comparando preços de mais de 700 mil hotéis em mais
de 200 sites de reserva no mundo inteiro. O trivago possui mais de 140 milhões de opiniões
de hotéis e 14 milhões de fotos para facilitar a busca pelo hotel perfeito. Mais de 80 milhões
de visitantes encontram mensalmente seus hotéis ideais por meio dos vários filtros de busca
disponíveis. Além disso, o trivago recebe dois milhões de buscas diárias. O trivago foi fundado
em 2005 em Düsseldorf, na Alemanha, e atualmente opera 49 plataformas internacionais em
30 línguas.

Este press release possui todos os direitos reservados e só poderá ser publicado com
referência ao www.trivago.com.br. Inscreva-se para receber os releases do trivago enviando
email para daniel.courtouke@trivago.com.
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