
INFORMATIVO	  BRASÍLIA	  HOSTEL	  –	  ALBERGUE	  DA	  JUVENTUDE
 

Apresentamos	   o	   Albergue	   da	   Juventude,	   a	   maior	   rede	   de	   hospedagem	   para	   pessoas
individualmente,	  grupos	  e	  famílias,	  que	  desejam	  viajar	  com	  conforto,	  segurança,	  hospitalidade
e	  um	  óOmo	  preço.
Em	  Brasília	  estamos	  localizados	  na	  SRPN-‐	  Qd.	  02,	  Lote	  02-‐	  	  Camping	  de	  Brasília,	  atrás	  do	  Palácio
do	   BuriO	   (Palácio	   do	   Governador),	   a	   10	  minutos	   da	   Esplanada	   dos	  Ministérios	   	   e	   principais
pontos	  turísOcos	  de	  Brasília.	  
Estamos	   abertos	   para	   receber	   pessoas	   individuais,	   famílias	   e	   grupos	   de	   estudantes,
profissionais,	   funcionários,	   representantes,	   turistas,	   que	   vêm	   a	   Brasília	   para	   eventos,
congressos,	   seminários,	   cursos,	   treinamentos,	   concursos	   e	   outros,	   nosso	   unidade	   possui	   20
quartos,	  sendo	  dividido	  da	  seguinte	  forma;	  01	  quarto	  de	  Casal	  e	  19	  quartos	  coleOvos	  para	  06
pessoas	  ,	  todos	  possuem	  banheiro	  e	  armário	  com	  chaves	  para	  todos	  os	  ocupantes.
Oferecemos	   ainda,	   um	   delicioso	   café	   da	   manhã,	   roupa	   de	   cama	   básica	   (não	   estão	   inclusos
toalhas	  nem	  cobertores),	  cozinha	  de	  alberguista,	  onde	  os	  hospedes	  podem	  fazer	  suas	  próprias
refeições	  e	  lavanderia	  comunitária,	  que	  já	  estão	  inclusos	  nas	  diárias.
As	   reservas	   e	   as	   diárias	   começam	   entre	   12:00	   e	   14:00	   do	   dia	   e	   terminam	   sempre	   às	   12:00
(meio-‐dia)	  do	  dia	  seguinte.
Permanências	   no	  Albergue	   após	   as	   12:00	   (meio	  dia)	   são	  possíveis	   apenas	  para	   associados	   e
estão	  sujeitas	  a	  cobrança	  de	  outra	  diária	  ou	  um	  percentual	  desta,	  estabelecido	  pelo	  Albergue.
A	  possibilidade	  da	  permanência	   após	   às	   12:00h	   deve	   ser	   consultada	   com	   antecedência	   pois
está	  sujeita	  a	  disponibilidade	  de	  vaga.
 
	  TARIFAS	  DESCONTO	  SEM	  NOTA	  FISCAL:
	  
	  RESERVA	  INDIVIDUAL:
	  	  DIARIAS	  P/	  QUARTO	  (POR	  PESSOA)-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  R$	  50,00
	  DIARIAS	  P/	  3º	  PISO	  –	  COM	  CAFÉ	  DA	  MANHÃ	  (POR	  PESSOA)-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐R$	  25,00
	  
RESERVA	  GRUPO	  (ACIMA	  DE	  10	  PESSOAS):
	  DIARIAS	  P/	  QUARTO	  (POR	  PESSOA)-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  -‐-‐R$	  45,00
	  DIARIAS	  P/	  3º	  PISO	  –	  COM	  CAFÉ	  DA	  MANHÃ	  (POR	  PESSOA)-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐R$	  20,00
 
OBS: O Albergue da Juventude de Brasília irá disponibilizar o espaço do 3º piso para a
montagem de beliches com colchões, que serão de responsabilidade da Associação
Cultural Claudio Santoro, conforme o combinado.
	  
Descrição	  dos	  Serviços:
	  1	  –	  DIÁRIAS	  QUARTO:	  Nossos	  quartos	  são	  coleOvos	  com	  capacidade	  para	  4	  (quatro)	  	  e	  6	  (seis)
pessoas,	  todos	  possuem	  banheiro,	  armários	  com	  chaves	  para	  cada	  hospede.
Pagamento:
	  	  -‐	  50%	  do	  valor	  total	  da	  proposta	  (sinal),	  no	  ato	  da	  confirmação	  dos	  serviços;
-‐	  50%	  restantes	  no	  check-‐in.
	  
DADOS	  BANCÁRIOS	  PARA	  DEPOSITO:
BANCO	  ITAU
Ag.	  3311
Conta	  Corrente:	  09697-‐2
CNPJ	  03.604.956/0001-‐90
Associação	  do	  Distrito	  Federal	  de	  Albergue	  da	  Juventude

	  
POLÍTICA	  DE	  RESERVAS,	  CANCELAMENTOS	  E	  NO-‐SHOW
	  Percentual	  a	  ser	  depositado	  para	  confirmação	  da	  reserva:	  50%	  do	  valor	  total	  da	  estadia.
Cancelamento	  até	  96	  horas	  de	  antecedência	  -‐	  devolução	  integral	  do	  total	  depositado
Cancelamento	  de	  96	  a	  48	  horas	  de	  antecedência	  -‐	  devolução	  de	  50%	  do	  total	  depositado
Cancelamento	  de	  menos	  de	  48	  horas	  de	  antecedência	  -‐	  sem	  devolução.
	  Após	  a	   chegada	  e	  ocupação	  do	  quarto,	  em	  caso	  de	   saída	  antecipada,	  em	  qualquer	   reserva,
seja	  ela	  de	  pacote	  ou	  não,	  será	  cobrado	  o	  valor	  total	  do	  período	  da	  reserva.
	  O	  hóspede	   sempre	  poderá	  providenciar	   sua	   subsOtuição	  por	  outro	  passageiro,	  nas	  mesmas
condições,	  na	  mesma	  data.



	  Após	  a	   chegada	  e	  ocupação	  do	  quarto,	  em	  caso	  de	   saída	  antecipada,	  em	  qualquer	   reserva,
seja	  ela	  de	  pacote	  ou	  não,	  será	  cobrado	  o	  valor	  total	  do	  período	  da	  reserva.
	  O	  hóspede	   sempre	  poderá	  providenciar	   sua	   subsOtuição	  por	  outro	  passageiro,	  nas	  mesmas
condições,	  na	  mesma	  data.
	  NO	  SHOW	  –	  Não	  comparecimento
	  No	  Show	  é	  considerado	  quando	  o	  hóspede	  não	  chega	  na	  data	  de	  entrada	   reservada.	  Nesse
caso	  a	  vaga	  permanecerá	  disponível	  por	  24h	  a	  parOr	  do	  horário	  de	  entrada.	  Após	  este	  período
a	  reserva	  é	  cancelada	  e	  não	  há	  devolução	  do	  depósito.
	  Localização:
Setor	  RecreaOvo	  Parque	  Norte(SRPN),	  Quadra	  02,	  Lote	  02,	  Bairro:	  Asa	  Norte	  -‐	  ,atrás	  do	  Palácio
do	  BuriO,	  depois	  da	  TCB,	  no	  Camping	  de	  Brasília	  (Camping	  Show).
	  OBS:	  A	  Associação	  do	  Distrito	  Federal	  de	  Albergues	  da	  Juventude	  ,	  é	  uma	  insOtuição	  sem	  fins
lucraOvos	   e	   por	   isso	   sua	   comprovação	   de	   pagamento	   pelos	   serviços	   prestados	   será	   feita
mediante	  Recibo	  em	  papel	  Ombrado	  pois	  a	  mesma	  não	  possui	  nota	  fiscal,	  caso	  a	  comprovação
de	  pagamento	  seja	  através	   	  nota	   ,	  será	  feita	  em	  nome	  de	  uma	  agencia	  e	  serão	  acrescidos	  os
impostos.
	  Instruções	  para	  chegar	  no	  Albergue:
a)	  	  	  	  	  	  Pela	  rodoviária	  do	  Plano	  Piloto	  –	  Deve-‐se	  pegar	  o	  ônibus	  Nr.	  143	  -‐	  RCG	  na	  plataforma	  “E	  “
Box	  	  02	  ;
b)	  	  	  	  	  	  Pela	  Rodoferroviária:	  	  	  	  Deve-‐se	  pegar	  o	  ônibus	  131	  para	  a	  rodoviária	  do	  Plano	  Piloto	  e	  lá
pegar	  o	  ônibus	  Nr.	  143	  -‐	  RCG	  na	  plataforma	  “E	  “	  Box	  	  02	  ;
c)	  	  	  	  	  	  Pelo	  Aeroporto:	  Deve-‐se	  pegar	  o	  ônibus	  Nr.	  102	  até	  a	  rodoviária	  do	  Plano	  Piloto	  e	  fazer	  o
percurso	  acima	  citado.
 


