Estamos começando as reservas de pacotes para a ComicCon 2014 e você, como maior interessado, deve conhecer um pouco sobre as opções antes de opinar qual a sua preferência.
Uma das decisões é o tipo de hospedagem: Hostel ou para Hotel, por favor verifique o quadro comparativo abaixo antes de efeutuar sua reserva.
Hostel

Hotel

Entrada Controlada na Recepção,
por meio da Chave do Quarto

Entrada Controlada na Recepção,
por meio da Chave do Quarto

Camas e Roupa de Cama Comfortáveis (beliches). 4 a 6 Camas por quarto. Armário individual para
armazenagem de pertences pessoais em cada quarto.

Camas e Roupa de Cama Confortáveis. 2 a 4 Camas por quarto.

Waffer e Cereal grátis no café da manhã (faça você mesmo). Cozinha e refrigerador disponíveis
para que você compre, estoque e prepare sua própria comida.

Café da manhã grátis.
Demais refeições cobradas com a conta do hotel.

Banheiros limpos e bem conservados.
Banheiros múltiplos.

Banheiros limpos e bem conservados.
Banheiros individuais (suite)

Máquinas de lavar e secar disponíveis
para aluguel (em média U$1,00 a U$2,00 para lavar e secar), e sabão gratuito.

Máquinas de lavar e secar disponíveis
para aluguel (em média U$1,00 a U$2,00 para lavar e secar), e sabão comprado ou serviço de
lavanderia do Hotel com custo cobrado na conta do hotel.

3 quarteirões do Centro de
Convenções. Rodeados por bares, restaurantes, padarias, lojas, cinema, sorveteria e eventos
paralelos à ComicCon, como festas, apresentações e eventos de rua.

Pouco mais distente do centro de convenções.

Internet Wi-Fi gratuita
+ Lan House interna

Internet wi fi pode ser gratuita ou não

Ônibus da ComicCon (gratuito). A pé. Ou bike taxi.

Ônibus da ComicCon (gratuito)
ou taxi

USD 750

Em torno de USD1300

Segurança

Comforto

Alimentação

Banheiro

Lavanderia

Localização

Conectividade

Transporte Para ComicCon

Preço
Obs:

1 - Alimentação: Como você ficará fora do hotel o dia todo, e como San Diego oferece inúmeras opções de alimentação (até restaurante de comida Brasileira tem lá) não consideramos
que alimentação no hotel tenha um peso tão grande.
2 - Apesar de haver hotéis no entorno do centro de convenções, estes são muito caros (Como o Hilton) e não foram levados em consideração.
3 - Tempo no Hotel: Visto que a ComicCon é praticamente um evento 24hs por dia (somando as horas do evento e os eventos paralelos) você não vai ficar muito tempo dentro do Hotel,
então recursos como piscina, tv a cabo, etc não foram levados em consideração.

