Porto Alegre Portas Abertas dá hospedagem grátis para fins de semana em
Porto Alegre
Grupos de jovens amigos, parentes, colegas de trabalho que residam em cidades
do interior do Rio Grande do Sul terão a oportunidade de passar um fim de semana em
Porto Alegre para curtir a cidade, seus pontos turísticos e as várias atividades culturais
sem gastar com hospedagem. A promoção é uma iniciativa do Porto Alegre Hostel
Boutique, que em quatro finais de semana do mês de maio oferecerá dois apartamentos
com quatro camas cada um para a hospedagem sem custos aos visitantes que forem
contemplados. A promoção do projeto Porto Alegre Portas Abertas começa a valer
para o fim de semana de 9 e 10 de maio, e as inscrições já estão abertas.
O objetivo do Hostel Boutique, escolhido por hóspedes brasileiros e estrangeiros
da rede Hostelling International (HI) como um dos 10 melhores albergues do Brasil pela
gentileza da equipe, qualidade dos serviços, conforto, limpeza e localização, é estimular
jovens do interior do Estado a conhecerem a capital gaúcha e as opções de lazer e
diversão que a cidade oferece, muitas delas gratuitas. Aos grupos que ganharem a
hospedagem será sugerida uma programação na cidade, como a oficina de Turismo
Criativo Porto Alegre Photo Walking Tours, do grupo Câmera Viajante, visitas ao
Brechó de Rua do bairro Floresta e ao Brique da Redenção, entre outras opções. Em
apoio à iniciativa de estimular o fluxo de visitantes à cidade, a Secretaria de Turismo da
capital oferecerá aos grupos ingressos cortesia para o city tour Linha Turismo.
Inscrições - A promoção valerá até o último fim de semana de maio. Para
participar é preciso fazer a inscrição no site www.hostel.tur.br preenchendo o
formulário com os dados solicitados. Pelo projeto do Hregulamentoostel, somente serão
aceitos grupos fechados. Assim, uma inscrição única valerá para quatro pessoas da
mesma cidade. Os integrantes dos grupos devem ter idade mínima de 18 anos.
A cada final de semana serão contemplados dois grupos, e o critério de escolha
será por ordem da inscrição. Os premiados serão comunicados pelo próprio Hostel e
poderão ocupar os apartamentos destinados à promoção já a partir da sexta-feira, entre
19h e 23h, quando serão recepcionados no hostel com um coquetel de boas-vindas. Os
quartos estarão disponíveis aos visitantes até as 16h de domingo. Os deslocamentos
entre a cidade de origem e Porto Alegre correrão por conta de cada grupo, bem como as
despesas com transporte, alimentação e outras atividades de lazer fora do programa.
Para conferir atrativos e passeios imperdíveis em Porto Alegre e opções culturais acesse
www.portoalegre.travel.

