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Quin és el millor allotjament de
Reus, segons Booking.com?
Repassem les valoracions que fan els usuaris que pernocten a la nostra ciutat

Una recerca dels hotels de Reus que es mostren a Booking.com permet saber-ne la valoració que en fan els
viatgers | Europa Press

L'estiu de la recuperació econòmica després de les etapes més dures de restriccions per la
covid-19 ha animat el turisme. Després d'un parell d'anys sense poder viatjar amb certa
normalitat, s'espera que els mesos de juliol i d'agost siguin d'intensa activitat per al sector. Tan
sols cal tombar una mica pel nucli antic de Reus per comprovar que, en efecte, els visitants estan
tornant. En alguns casos són de la resta del país, de l'estat o internacionals. N'hi ha que pernocten
en poblacions de costa, com Cambrils, i pugen a la capital seduïts pel modernisme i el seu comerç.
I també n'hi ha que dormen unes quantes nits a la ciutat.

Sigui quin sigui el cas, les webs i plataformes per reservar allotjament també s'han reactivat
aquest estiu. Un exemple és Booking.com, una de les més usades arreu del món. Si es vol fer
una cerca per copsar els hotels i altres establiments disponibles a Reus, els resultats que
s'ofereixen permeten filtrar les respostes per qüestions com el preu, la distància respecte el centre i
el nucli antic, o la valoració dels usuaris.
I doncs, quins són, els allotjaments més ben puntuats segons els usuaris de Booking.com a
Reus? Per a la preparació d'aquest article, s'ha fet una simulació de recerca, tot demanant una
habitació per a dues persones, per dues nits (des d'aquest dijous, dia 14 de juliol, fins al dissabte
16). Tot seguit comenten resultats i puntuacions.
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10: la Fonda suïssa
Els usuaris la valoren amb un 5 sobre 10 punts, i ha estat comentada en més de 580 ocasions.
Situada al número 14 del carrer Ample, se'n destaca la ubicació (que rep 7,1 punts).
9: Urpi-Oklahoma
Aquest allotjament, situat al carrer de Guillem Maria de Broca, rep una valoració global de 7,5
punts sobre 10 (hi ha uns 200 comentaris de clients). Els usuaris aplaudeixen l'atenció del
personal (que rep un 8,7).
8: Reus Park
Igualment el personal d'aquest hotel rep una notable valoració dels clients (8,3). També se
subratlla la ubicació (és al número 7 del carrer de Jaume Vidal i Alcover, a prop de l'estació de
busos) i s'assenyala que molts usuaris de Booking.com que repeteixen estada a Reus opten per
pernoctar en aquest allotjament.
7: Hotel Gaudí
Un clàssic reusenc. Després d'un temps d'incertesa, l'establiment del grup Gargallo ja fa mesos
que va tornar a obrir després de les restriccions per la pandèmia. Els més de 800 comentaris
d'usuarus de la plataforma Booking.com atorguen una puntuació mitjana de 7,2 punts sobre 10 a
l'allotjament del número 49 del raval de Robuster. Se'n destaca especialment la seva ubicació,
descrita com "ideal".
6: Crisol quality Reus
Es troba a la carretera de Salou, i rep una valoració global de 7 sobre 10 (a partir de més de 250
comentaris). Els clients s'han mostrat especialment satisfets amb la qualitat del wi-fi gratuït (rep
els 10 punts).
5: residència Sant Joan
És al número 9 del carrer de Sardà i Cailà. "La ubicació és immillorable, i la relació qualitat-preu
també", s'assenyala en un dels prop de 100 comentaris acumulats. El funcionament del wi-fi (9,6
punts sobre 10) i el tracte del personal són altres dels aspectes ben valorats. La puntuació global
és de 8,1.
4: NH Ciutat de Reus
Un altre allotjament emblemàtic de la ciutat. El seu personal rep, segons els usuaris de
Booking.com, un 8,9 sobre 10. Tot arribant a acumular prop d'un miler de comentaris de clients,
la puntuació global de l'hotel és de 8,1.
3: Reus bed & breakfast
Es tracta d'un particular que ofereix habitacions en un habitatge del carrer de Miami. La cuina és
compartida, i se serveix un esmorzar continental. Rep una puntuació de 8,8 sobre 10 (quelcom
que converteix l'allotjament en "fabulós", segons Booking.com).
2: Brea's hotel
Tot havent acumulat més de 1.200 comentaris a la plataforma, la seva puntuació és de 8,5 sobre
10. "Bona ubicació, bon tracte del personal i bones instal·lacions", escriu una viatgera. Altres en
destaquen el restaurant, que sigui a prop de l'aeroport o fins i tot el minibar de les habitacions.
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1: Hotel Centre Reus
L'hotel més ben valorat pels usuaris de Booking que han pernoctat en alguna ocasió a Reus. Rep
una puntuació de 8,7 sobre 10, per qüestions com la localització al nucli antic (9,6 punts sobre 10).
Booking el descriu com un allotjament "fabulós".
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