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O SPIN Hostel – Hostel Social de Carnide é um projeto de 

promoção social de uma ONG que promove a interculturalidade, a 

inclusão social e a mobilidade juvenil. 

Como não é uma atividade empresarial, não tem intenção de 

produzir lucros. Os preços praticados são exclusivamente para 

garantir a sustentabilidade do projeto e a qualidade das atividades 

propostas. No caso de obtenção de um balanço anual positivo, o 

eventual excedente será reinvestido em atividades sociais e 

educativas. 

 

Preçário: 
(preço pessoa/noite) 

Época Baixa  
 01/01 - 28/02  e  01/10 - 26/12 

(datas inclusive) 
16,5 € 

Desconto de 30%  
parceiros JFC Carnide 

11,55 € 

Época Média 
 01/03 - 30/06 ; 01/09 - 30/09  e  27/12 - 31/12 

(datas inclusive) 
17,15 € 

Desconto de 30%  
parceiros JFC Carnide 

12,00 € 

Época Alta 
01/07 a 31/08 

(datas inclusive) 
17,85 € 

Desconto de 30%  
parceiros JFC Carnide 

12,50 € 

 

 Aceitam-se reservas para grupos de, no mínimo, 8 pessoas 
 
 Para estadias de só 1 noite, reserva-se o direito ao aumento do preço pessoa/noite em 15%
  
 Pequeno-almoço: 2€ dia/pessoa  

 Disponível serviço de refeições: almoço,  jantar e possibilidade de coffe-break e lanche de 

acordo com as necessidades de cada grupo, orçamentado em separado. 

 Espaços interiores e exteriores disponíveis para atividades de grupo 

 Possibilidade de requisitar pessoal experiente com competência sócio-educativa para 

atividades de dinamização de grupos e de apoio a qualquer atividade lúdica e/ou educativa 

(com utilização de métodos de educação não formal) consoante as necessidades de cada 

grupo 

 

! Para reservar: Preencher a ficha de reserva indicando todas as necessidades do grupo e 

detalhes da estadia. De seguida o SPIN Hostel irá enviar um orçamento prévio personalizado, 

verificando a possibilidade de beneficiar de tarifas promocionais reservadas aos parceiros. A 

Ficha de reserva deve ser enviada para o e-mail:  spin.hostel@a-spin.pt 
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