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JOY HOSTEL 

NORMAS E INFORMAÇÕES GERAIS 
  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

• A recepção funciona das 7h00 às 22h00. 

• A sala de jogos (mesa de sinuca) está disponível para utilização de 10h00 às 21h00. 

• Horário de silêncio de 22h00 às 9h00. 
 

CHECK-IN (ENTRADA), CHECK-OUT (SAÍDA) e NO SHOW (NÃO COMPARECIMENTO) 

• O check-in é realizado das 14h00 às 22h00. 

• As diárias iniciam-se às 14h00 e encerram-se às 11h00 do dia seguinte, independente do horário de check-in. 

• No momento do check-in, todo hóspede será fotografado para cadastro e terá que apresentar um documento 
de identificação oficial com foto. 
o Serão aceitos a carteira de identidade (RG), a carteira nacional de habilitação (CNH) e o passaporte. 

• O check-out é realizado das 07h00 às 11h00. 

• Após o check-out, será permita a permanência dos(as) hóspedes somente nas áreas comuns até as 18h00.  

• Será considerado no show quando o hóspede não realizar o check-in até as 23h59 da data da primeira diária. 

• Check-ins ou check-outs fora do horário tradicional de funcionamento devem ser informados com no mínimo 
48 horas de antecedência, por e-mail para reservas@joyhostel.com.br. 

 
LATE CHECK-OUT e EARLY CHECK-IN 

• Late check-out (saída tardia) e early check-in (entrada antecipada) somente serão permitidos com base na 
disponibilidade e mediante autorização prévia por e-mail. 

• Será cobrada taxa equivalente a 50% da diária para check-outs entre 11h00 e 12h59. No caso de check-out 
após as 13h00, será cobrada taxa equivalente a uma diária. 

 
INCLUÍDO NA DIÁRIA 

• Roupa de cama, travesseiro, manta e serviço de limpeza. 
o A troca de roupa de cama é feita a cada 5 dias. Em caso de necessidade de troca antecipada, será 

cobrado um adicional de R$ 15,00 (quinze reais). Manchas, rasgos, e/ou quaisquer danos as roupas 
de camas, colchões, travesseiros serão cobrados a parte. 

• Todos os hóspedes terão direito a um armário individual no qual poderão guardar os seus pertences de valor.  
o Um depósito de R$ 30,00 (trinta reais) será cobrado pela chave. O valor total do depósito será 

retornado no momento do check-out mediante devolução da chave. Em caso de extravio da chave do 
armário individual, o hóspede será cobrado o valor total do depósito. 

• Os hóspedes poderão utilizar de todas as áreas compartilhadas do Hostel, incluindo salão de jogos, áreas de 
descanso comuns, cozinha, seus utensílios, eletrodomésticos, biblioteca, sala de televisão e varandas. 

o As geladeiras são compartilhadas por todos os hóspedes. Cada hóspede deverá identificar seu 
alimento com nome completo e data do check-out. Alimentos não identificados ou vencidos serão 
descartados. É obrigação do hóspede lavar e guardar a louça e os utensílio após o uso.  

• O Joy Hostel NÃO OFERECE refeições, como café da manhã, almoço e jantar. 
 
É PROIBIDO 

• Consumir/armazenar bebidas alcóolicas adquiridas fora do hostel. 

• Fumar em qualquer área coberta do Hostel. De acordo com a Lei 12.546 é proibido fumar em locais de uso 
coletivo, públicos ou privados, como quartos, varandas, corredores, ou qualquer ambiente coberto. Hóspedes 
e convidados que desrespeitarem esta norma serão multados no valor de R$ 100,00 (cem reais). 

• A presença de convidados que não sejam hospedes do Hostel nos quartos. 

• A estadia ou permanência de menores de idade, mesmo que acompanhados do responsável legal. 

• Cozinhar, comer, beber, secar, estender e passar roupas/toalhas nos quartos. 

• Comercializar quaisquer produtos ou serviços no interior do hostel. 

• Circular sem roupas ou em roupas íntimas em áreas comuns e nos quartos. 

• Fazer uso ou portar qualquer tipo de substâncias ilícitas ou arma. 

• Abrir ou liberar o portão externo do Hostel para pessoas não autorizadas.  
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PAGAMENTOS 

• Reservas diretas somente serão confirmadas após o pagamento de sinal no prazo máximo de 6 horas após o 
pedido de reserva. O valor da hospedagem deverá ser pago integralmente até o momento do check-in. 

• Todos os débitos pendentes deverão ser quitados no máximo até o momento do check-out. 

• São aceitos cartões VISA e MASTERCARD. 

• Pagamentos parcelados não são permitidos. 

• Estadia somente será renovada mediante pagamento antecipado. 

• Todos os pagamentos serão efetuados em Real, moeda brasileira. 

• Não serão devolvidos quaisquer valores após o check-in 

• Reservas realizadas em sites e agências parceiras: observar regras e procedimentos específicos de cada canal. 
 
CANCELAMENTOS 

• Reservas realizadas em sites e agências parceiras: observar regras e procedimentos específicos de cada canal. 

• Reservas diretas: 1) Cancelamentos ou alterações feitas com menos de 24 horas da marcação da reserva não 
serão cobrados. 2) Em caso de cancelamento ou alteração com mais de 2 dias (48 horas) de antecedência do 
check-in será cobrado o valor da primeira diária. 3) Em caso de cancelamento ou alteração com menos de 2 dias 
(48 horas) de antecedência do check-in ou em caso de no show, será cobrado o valor integral da reserva. 

 
CONVIDADOS NÃO-HÓSPEDES 

• Convidados não-hóspedes deverão ser comunicados previamente à recepção por e-mail no 
reservas@joyhostel.com.br, podendo ou não serem autorizados. Taxa extra poderá ser cobrada. Quando 
autorizados, permanência entre 9h00 e 21h00. O convidado deverá ser cadastrado no sistema e apresentar 
documento de identificação oficial com foto.  

 
ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 

• Animais de estimação de pequeno porte (cães e gatos) são permitidos mediante aprovação por e-mail. Taxa 
extra será cobrada.  
o A circulação do animal se dará exclusivamente nas partes externas da casa (sempre de coleira) e no 

quarto designado. O hóspede é responsável por recolher/limpar todos os dejetos de seu animal. 
Quaisquer danos causados pelo pet (roer móveis, equipamentos; urinar/defecar em jogos de cama, etc.) 
serão cobrados a parte. Caso o animal gere desconforto para demais hóspedes a reserva será cancelada. 

 
UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS, NORMAS DE SEGURANÇA E OUTROS 

• Todas as áreas comuns são monitoradas por câmeras de vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

• Danos causados a equipamentos, móveis e estrutura serão cobrados e deverão ser pagos imediatamente. 

• Todas as tomadas são 220 volts. O Joy Hostel não se responsabiliza por danos a equipamentos eletro/eletrônicos 
causados por incompatibilidade da corrente elétrica. 

• O Joy Hostel não se responsabiliza por objetos de valor deixados nos quartos ou áreas comuns. Objetos 
esquecidos serão doados em até 30 dias.  

• O Joy Hostel reserva a si o direto de usar qualquer foto ou vídeo tirado no Hostel ou em qualquer evento 
patrocinado pelo Hostel, sem a permissão expressa por escrito daqueles presentes na foto ou vídeo. O Joy Hostel 
poderá utilizar a foto ou vídeo em publicações ou outro material de mídia produzido, utilizado ou contratado 
pelo Joy Hostel, incluindo brochuras, convites, livros, jornais, blogs, revistas, televisão, sites e outros. 

 
O Joy Hostel reserva a si o direito de cancelar a reserva/estadia (sem direito a devolução de valores) e solicitar saída 
dos hóspedes que não obedecerem a essas regras e/ou que não apresentarem bons costumes. 
 
 
Eu, ___________________________________ (nome do hóspede), CPF ou passaporte nº _____________________ , 
declaro estar ciente de todas as normas acima. 
 
Data:________/________/________                    Assinatura do hóspede:____________________________________ 

 
Data de check-in: _____/______/______   Data de check-out: _____/______/______  Quarto:______  Cama: ______ 

mailto:reservas@joyhostel.com.br

