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Introdução

Uma das principais preocupações de quem está pensando
em estudar no Canadá, é a escolha do tipo de acomodação.
As opções são bem variadas e incluem couch surfing,
homestays, hotéis e albergues.

Uma hospedagem muito comum é o HOTEL categoria
estudantil!

Há muitas vantagens nesse tipo de hospedagem,
principalmente o preço, sendo uma opção barata. Por isso é
importante entender como ela funciona para nivelar
expectativas e você aproveitar ao máximo a experiência.
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Expectativas e realidade

A visão que muitos estudantes têm de um hotel categoria
estudantil é de que ficam no campus de uma
universidade, mas na verdade é um hotel comum, que
recebe um público diverso.

O termo categoria estudantil, está relacionado ao custo
benefício desta opção de hospedagem, que é um
requisito da maioria dos estudantes.

Portanto esta é uma opção econômica, sem nenhum luxo,
mas com diversas vantagens como ótima localização,
privacidade, banheiro dentro do quarto, mini cozinha e
contato com outros estudantes.
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Adaptação e  
convívio

É fundamental para o intercambista compreender que o
HOTEL é uma forma temporária e econômica de
hospedagem, e que cabe a ele ajustar-se à nova
acomodação, e não o contrário. É natural que a primeira
semana seja de adaptação às novas regras, hábitos, idioma,
cultura e também à nova hospedagem.

Para aqueles que irão compartilhar um quarto, é preciso ter
bom senso e respeito para uma boa convivência.
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Regras

• Check-in: após as 14h.

• Check-out: até as 10h.

• Não acione os alarmes sem motivo.

• Política de tolerância zero ao uso de drogas.

• Não consuma bebida alcoólica fora do apartamento.

• Não sujar as áreas comuns.

• Não brinque com os botões ou pule dentro dos elevadores.

• Nunca jogue nada pelas janelas/sacadas, nem retire as telas
das janelas.

• Evite cozinhar alimentos que gerem fumaça e cheiro forte, já
que não é possível abrir as janelas, devido ao clima e não é
permitido abrir as portas do corredor para circular o ar. Caso
haja fumaça forte, os alarmes poderão ser acionados
automaticamente.
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Regras

• Cada hóspede deverá lavar e armazenar o equipamento
da cozinha após o uso, dividir os espaços na geladeira com
os demais, assim como dividir o uso da cozinha e não
consumir produtos de outros hóspedes, sem autorização.

• Mantenha as portas do apartamento e de seu quarto
firmemente fechadas e trancadas. Nunca abra a porta para
funcionários desconhecidos e sem uniforme.

• Não deixe objetos de valor e dinheiro espalhados pelo
quarto. O mesmo vale para objetos deixados nas áreas
comuns.

• As chaves do quarto são de sua responsabilidade. Guarde-
as com cuidado.

• Cada quarto tem apenas uma chave da lavanderia.
Portanto, para quartos compartilhados, deixem a chave da
lavanderia no quarto, com fácil acesso, para que ambos
possam utilizar.
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Regras

• O HOTEL solicita um depósito caução de CAD 200,00 por
quarto. No caso de quanto duplo, chegando os dois
hospedes juntos, cada um poderá fazer um depósito de
CAD 100,00 caso contrário, o hóspede que chegar primeiro,
deverá fazer o depósito caução do valor integral do quarto.
O valor é pré debitado do cartão de crédito e a transação
somente é efetivada caso haja algum dano causado pelo
hóspede.

• Avise a administração caso encontre algum dano pré-
existente logo na chegada.

• Menores de idade devem estar dentro do prédio até as
22h.
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Regras
O não cumprimento das regras e regulamentos
poderá representar perda do depósito de segurança
e multas adicionais, assim como processo jurídico e
expulsão individual ou do grupo, sem direito a
indenização ou reembolso.
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• Apartamentos duplos com uma cama de casal e uma de
solteiro
• Mini cozinha com utensílios básicos
• Banheiro dentro do quarto
• Recepção e segurança 24h/dia
• Conexão wi-fi somente em algumas áreas comuns
• TV a cabo e telefone
• Lavanderia operada por moedas. Por CAD$2,50 cada
lavagem/secagem. (Custo da lavagem/secagem/produtos
não incluído)
• Serviço de quarto semanal (limpeza, troca de roupa de
cama e toalha de banho)
• Limpeza adicional pode ser solicitada na recepção (custo
da limpeza adicional não está incluído). O hóspede tem
liberdade também de realizar a limpeza do espaço quando
sentir necessidade.

Facilidades
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Endereço: 77 Ryerson Ave, Toronto, ON M5T 2V4, Canadá

Localização
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Conclusão
O Hotel é a opção ideal para o intercambista que deseja não
investir muito com hospedagem, quer mais privacidade do
que um albergue ou uma homestay, a praticidade de estar
hospedado no centro de Toronto e a poucos metros de
algumas das áreas mais populares da cidade, a Queen St
West, Kensignton Market e Entertainment District. Na
região você encontra cafés, padarias, mercados, farmácias e
diversas lojas.

Se hospedar em um hotel categoria estudantil pode ser
também uma ótima oportunidade para fazer novas
amizades, já que você vai ficar junto com o grupo da SKOPE.

É comum a ansiedade e expectativa que antecedem a
chegada, porém relaxe e curta essa experiência, lembrando-
se que o objetivo principal da acomodação é ter um local
seguro e confortável para dormir.
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