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INFORMAÇÕES SOBRE O ALOJAMENTO 

 PACK ROSSIO PACK MARQUÊS PACK ALFAMA 2 

 
AYKIBOM  
HOSTEL 

LISBON LANDSCAPE 
HOSTEL 

NICELY HOSTEL LISBOA 

Morada 
Avenida Almirante Reis 177 R/C 

1000-048 Lisboa 

Avenida Fontes Pereira de Melo, 
N.º3, 8.º Dto Lisboa,  
1050-115 Portugal 

Rua Carlos Mardel 32 2ºDTO, 1900-
122 Lisboa 

Horário 
Funcionamento 

da Receção 
24 horas 00h00 24 horas 

Possibilidade 
de guardar as 
malas em caso 

de chegada 
mais cedo 

Sim Sim Sim 

Horário Check-
in no Hostel 

A partir das 15h00 A partir das 14h00 A partir das 14h00 

Horário do 
Pequeno-

almoço Incluído 
7h00 – 10h00 8h30 – 10h00 8h00 – 10h00 

Horário do 
Check-out no 

Domingo dia 12 
março 

12h 12h 12h 

Sala para 
preparação de 

refeições/ 
cozinha 

colectiva 

Sim Sim Sim 

Contacto do 
Hostel 

aykibomhostel@gmail.com   
+351 211 93 15 10 

lisbon.landscape.hostel@gmail.com 
+351 213420286 

 
hello@nicelyhostel.com 

+351 93 901 4 901 

Página do 
Hostel 

http://www.aykibomhostel.com/ 
http://lisbon-landscape-hostel-

pt.book.direct/ 
https://nicelyhostel.com/ 

Local (Google 
Maps) 

https://goo.gl/maps/tyikTktX7Zy https://goo.gl/maps/95cE3XciJBu https://goo.gl/maps/WnyvZuMh8Uo 
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Outras informações importantes: 

✓ Os estudantes devem-se dirigir ao seu respetivo Hostel, onde deverão completar o seu 

check-in com alguns dados pessoais na receção do Hostel, de preferência dentro do 

horário de check-in.  

 

✓ Existe a possibilidade dos hóspedes chegarem antes da hora de Check-In do Hostel. 

 

✓ Não terão que efetuar qualquer tipo de pagamento no Check-In no Hostel. 

 

✓ De notar que o Hostel já dispõe da informação da distribuição dos estudantes por 

dormitórios, organizados de acordo com os pedidos recebidos e por faculdades ou 

zonas do país. 

 

✓ Em caso de necessidade de alterações de dormitórios ou trocas com outros estudantes 

dentro do mesmo Hostel, todos os intervenientes deverão dirigir-se à receção do 

mesmo e ver a possibilidade de realizar a troca, mediante a disponibilidade do Hostel 

para o fazer. 

 

✓ Relembramos que gastos extra ao que está incluído na tabela anterior, serão da 

responsabilidade do próprio estudante. 

 

✓ Relembra-se ainda que o tipo de alojamento dos Packs é Hostel e não Hotel e por isso 

pedimos que respeitem todas as condições e políticas dos mesmos. 

 

✓ No Hostel podes encontrar o programa completo do evento. 

 

✓ Responsável do Fórum Civil: Catarina Tavares Almeida 

 

✓ Contacto de emergência:  925118940 


