Moteis

Perceber os Moteis!

Recebemos vários e-mails dos nossos utilizadores, com inúmeras dúvidas relativamente ao funcionamento dos
Moteis em Portugal.
Tal facto, levou-nos a criar este pequeno guia que responde a algumas das perguntas dos nossos visitantes e que
pretende desmistificar o "lado negro", normalmente associado a estas unidades.
Para abrir cada tópico, basta fazer clique no título em questão.

{slide=Definição Oficial de Motel}
De acordo com o ICEP, organismo que se encontra sob a tutela do Ministério da Economia e da Inovação, o conceito de
Motel é muito diferente daquele a que estamos habituados, por isso, passamos a citar, o seguinte parágrafo:
"Motel": "Estabelecimento hoteleiro situado fora dos centros urbanos e na proximidade das estradas, ocupando a
totalidade de um ou mais edifícios, constituído por um mínimo de 10 apartamentos/quartos (com casa de banho simples)
independentes, com entradas directas do exterior e com um lugar de estacionamento privativo e contíguo a cada
apartamento/quarto."
in: http://a.icep.pt/glossario/glo_turismo.asp
{/slide}
{slide=MoteisdePortugal.com - conceito e a desmistificação dos Motéis!}
Desde 2006, a equipa do MoteisdePortugal.com, tem trabalhado ardua e diariamente, para dar a conhecer este ramo da
hotelaria nacional, que são os Motéis portugueses!
Somos e continuaremos a ser o maior portal de Motéis em Portugal, alguma vez criado. Visitamos dezenas de Motéis,
de modo a conhecer o seu conceito e as suas identidades!
Todos aparentam ter o mesmo conceito, mas alguns pecam pela falta de informação, pela perda da sua identidade própria!
Não iremos, com este texto, julgar ninguém, em praça pública. Apenas queremos desabafar acerca de uma, ou de duas
unidades, que nos vedaram uma visita ao seu interior, para conhecer o seu modo de operar, a sua política...
Queremos apenas, com este breve texto, desmistificar o conceito de Motel!
- Não são as prostitutas, ou acompanhantes, que predominam nestas unidades;
- Recebemos e respondemos a milhares de e-mails, predominantemente de mulheres, que querem fazer uma surpresa
aos seus companheiros, maridos e amantes;
- Os Motéis são o que são, servem para um casal, poder apreciar um momento de prazer, ou até para um empresário
descansar umas horas, durante uma viagem de negócios!
- Não há-que ter preconceitos quanto a estas unidades, visitamos dezenas delas e a maior parte prima pelo, conforto,
pela higiene e pela confidencialidade!
{/slide}
{slide=Mas afinal o que é um Motel?}
Um Motel não é mais do que uma unidade hoteleira, como todas as outras! Serve para todos os que desejam gozar de
boas instalações hoteleiras, por períodos pequenos (normalmente 12 horas), ou mais alargados de tempo!
Os motivos para se visitar um Motel podem ser muitos, nomeadamente:
- um casal que deseja um encontro mais romântico;
- um empresário, ou vendedor, que deseja descansar umas horas durante uma viagem de negócios...
As particularidades que, normalmente encontrará em praticamente todos os Motéis são as seguintes:
- garagem privativa para todos os quartos;
- um cuidado especial com a higiene e a limpeza;
- casa de banho em todos os quartos;
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- quartos, normalmente bastante confortáveis;
- uma preocupação constante com a confidencialidade dos seus visitantes;
- serviços de snack bar;
- suítes (em alguns) muito especiais que lhe garantem um ambiente altamente romântico, para passar uns momentos
inesquecíveis.
{/slide}
{slide=Como é que se faz, normalmente, o check-in num Motel?}
Ao contrário da hotelaria convencional, para fazer o check-in num Motel, não precisa sequer de sair do seu automóvel!
Dirija-se até à recepção, dentro do seu automóvel, ser-lhe-á pedido então o seu bilhete de identidade que lhe será
devolvido "na hora" (é o mais habitual), requisite o tipo de quarto que deseja, e ser-lhe-á entregue um cartão com o
número do quarto.
Seguidamente ser-lhe-á aberta a cancela de entrada e bastará dirigir-se à garagem do número do quarto (que se
encontrará aberta).
Habitualmente, quando entra na garagem encontra um botão, do lado do condutor que serve para fechar o portão.
Já entrou!
{/slide}
{slide=Como é que se faz, normalmente, o check-out num Motel?}
Agora que já sabe entrar, deve, com toda a certeza, querer saber abandonar a unidade.
Retire o automóvel da garagem privativa do Motel e dirija-se para a saída (normalmente bem assinalada).
Aqui efectuará o pagamento e a cancela de saída do Motel será aberta para o deixar abandonar a unidade.
Foi fácil, não foi?
{/slide}
{slide=Os preços normalmente apresentados são por casal?}
Normalmente sim, independentemente de seguirem duas, ou apenas uma pessoa no automóvel, os preços apresentados
são os mesmos.
Digamos que os preços são o valor a pagar pelo aluguer do quarto.
{/slide}

Se tiver mais alguma dúvida, não hesite em entrar em contacto com a nossa equipa, estamos sempre dispostos a
ajudar!
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