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Cinco dicas para
alugar na alta
temporada
Quer viajar no ano novo? Confira
sugestões do Airbnb para quem irá usar
a plataforma para buscar o imóvel ideal
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

Encontrar a casa dos sonhos
para você, seus amigos e sua
família, em tempos de alta
temporada, nem sempre é
fácil. A competição pelos melhores espaços é alta e, para
fugir de surpresas de última
hora é preciso estar atento
aos recursos disponíveis nas
plataformas digitais.
O Airbnb elencou cinco dicas para quem pretende usar
sua plataforma na busca de
imóveis. A ideia é facilitar a

busca para garantir que a viagem seja a melhor possível,
sem surpresas desagradáveis.
Confira:

LEIA MAIS
filtros
Muito mais do que definir
o local, a data e quantas
pessoas irão com você,
é possível pré-visualizar
o tipo de acomodação
desejada, selecionar
lugares únicos (de barco a
casa flutuante!), número de
quartos e camas e regras
da casa para pets

Casa temporária. Essa casa
linda fica em Ilhabela, no
nosso Litoral Norte
Airbnb/Divulgação

Comodidades
Vai viajar com crianças?
É possível buscar locais que
tenham cozinha completa,
televisão, estacionamento
gratuito e máquina de
lavar, além de outras
facilidades que atendam
a sua demanda para o
momento: desde itens
essenciais (como toalha e
papel higiênico), passando
por aquecimento central e
até cabides

Avaliações
Ao escolher a acomodação
ideal para você, confira os
depoimentos de quem já
viveu essa experiência e
compartilhou como foi. Se
tiver qualquer detalhe a
esclarecer, fale com o seu
anfitrião pela plataforma
Pagamento rastreável
Para proteger viajantes e
anfitriões, o Airbnb garante
a segurança do pagamento,

que é 100% rastreável, via
cartão de crédito, e só é
liberado para o anfitrião
24h após o check-in, a fim
de assegurar que tudo
esteja como o anunciado
Mais dúvidas?
Fale com a plataforma se
houver qualquer problema.
O serviço de Atendimento
ao Cliente funciona 24
horas por dia em 11 idiomas,
incluindo português

