ATELIER MOLINARO BOUTIQUE HOTEL RECEBEU O CERTIFICADO DE
EXCELÊNCIA 2017 DO TRIPADVISOR
PETRÓPOLIS, RJ/BRASIL – 21/06/2017 – <Atelier Molinaro Boutique Hotel> Prazer, conforto,
hospitalidade e perfeita integração com a natureza. Onde o conceito de hospedagem modificase para algo completamente único. Localizado numa área de 33.000 m2 rodeados por uma
linda floresta. Apenas alguns minutos do Centro Histórico de Petrópolis e de Itaipava. A
estrutura do hotel consiste em suítes e quartos divididos entre as categorias Standard, Luxo,
Máster e Imperial.
<Atelier Molinaro Boutique Hotel> anunciou hoje que recebeu o Certificado de Excelência do
TripAdvisor®. Em seu sétimo ano, o certificado homenageia estabelecimentos do setor de
turismo e hotelaria que receberam avaliações excelentes dos viajantes no TripAdvisor no último
ano. Entre os ganhadores do Certificado de Excelência estão acomodações, restaurantes e
atrações do mundo tudo que tenham proporcionado uma experiência de qualidade aos
clientes.
“O TripAdvisor tem o prazer de anunciar os ganhadores do Certificado de Excelência 2017, que
celebra os estabelecimentos do setor de turismo e hotelaria que sempre recebem muitos
elogios e altas pontuações dos viajantes”, disse Heather Leisman, vice-presidente de marketing
do setor, TripAdvisor. “Com esse prêmio, homenageamos publicamente os estabelecimentos
que interagem de forma ativa com os clientes e ajudam os viajantes a encontrar e reservar o
melhor estabelecimento pelo preço ideal usando os feedbacks recebidos.”
O Certificado de Excelência leva em consideração a qualidade, a quantidade e a recenticidade
das avaliações enviadas pelos viajantes do TripAdvisor em um período de 12 meses. Para
receber o Certificado de Excelência, os estabelecimentos devem manter uma pontuação geral
mínima de quatro círculos (no total de cinco). Além disso, eles precisam ter um número mínimo
de avaliações e estar cadastrados no TripAdvisor por no mínimo 12 meses.
Sobre o TripAdvisor
O TripAdvisor, o maior site de viagens do mundo*, ajuda os viajantes a aproveitar ao máximo
cada viagem. Com mais de 500 milhões de avaliações e opiniões sobre a maior seleção de perfis
de viagem no mundo todo, o TripAdvisor oferece aos viajantes a sabedoria de outros usuários
na hora de escolher onde ficar, qual voo pegar, o que fazer e onde comer. São mais de 7
milhões de acomodações, companhias aéreas, atrações e restaurantes. Além disso, o
TripAdvisor compara preços em mais de 200 sites de reserva de hotéis para que os viajantes
encontrem o menor preço para o hotel ideal. Os sites com a marca do TripAdvisor estão
disponíveis em 49 mercados. Juntos, formam a maior comunidade de viagens do mundo, com
mais de 390 milhões de visitantes únicos mensais** em busca de aproveitar cada viagem ao
máximo. TripAdvisor. Conheça mais. Reserve melhor. Boa viagem.

TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP), através de suas subsidiárias, administra e opera sites sob 22
outras marcas de mídia de
viagem: www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, www.cruise
critic.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (incluindo www
.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl e www.dimmi.com.au), www.gateguru.co
m, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com, www.indepen
denttraveler.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.co
m, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.tripbod.com, www.vac
ationhomerentals.com e www.viator.com.
*Fonte: comScore Media Metrix para os sites do TripAdvisor, dados mundiais, dezembro de
2016
**Fonte: registros do TripAdvisor, 1º trimestre de 2017
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