
POUSADA DE JOVENS DE SINTRA - Avenida Dr. Miguel Bombarda n.º 25/25A 2710-590 Sintra - T. 21 923 85 30 

pousada.jovens.sintra@cm-sintra.pt 

 

  

 

                                                                                                                                     

PREÇO | PRICE 

NOITE sem pequeno-almoço | NIGHT without breakfast 

                                                   

                                                                                                                                                                              

Cama quarto múltiplo de 4 c/wc | Bed multiple room of 4 w/ wc                                                        € 25,00                

Cama quarto múltiplo de 6 c/wc | Bed in multiple room of 6 w/ wc                                                   € 24,00 

Quarto privado 4 camas c/ wc | Private room w/ 4 beds w/ wc                                                         € 100,00 

Quarto privado 6 camas c/ wc | Private room w/ 6 beds w/ wc                                                         € 144,00 

Quarto 2 camas c/wc | Twin room w/ wc                                                                                                         € 75,00 

Quarto 2 camas PMR (mobilidade reduzida) c/wc | Twin room adapted for disabled people w/wc   € 75,00                                                                                                                                          

Cama extra > 12 anos | Extra bed > 12 years old                                                                                            € 20,00  

                                                                                                                                        

• Preços com IVA incluído; 

• Ao preço cama/quarto acresce a taxa turística atual, por pessoa, a partir dos 13 anos, nas primeiras 3 noites da 
estadia; 

• Gratuidade a crianças menores de 12 anos, em ocupação de cama extra; 

• Redução de 20% sobre o preço definido para Instituições de Utilidade Publica e para grupos de 10 ou mais 

pessoas; 

• Possibilidade de atualização de valores anualmente e/ou decorrente de avaliação de mercado. 

Ao preço da dormida poderá acrescer o valor do pequeno-almoço de alberguista, servido pela cafetaria da Pousada, 

e definido em conjunto pelo cessionário da Cafetaria e pela gestão da Pousada. 

 

• Prices with VAT included; 

• The current tourist tax is added to the bed/room price, per person from the age of 13, on the first 3 nights of the 

stay; 

• Free of charge to children under 12 years old, in extra bed occupancy; 

• 20% reduction on the set price for public utility institutions and for groups of 10 or more people; 

• Possibility of updating values annually and/or resulting from market valuation. 

The price of the overnight stay may be increased by a hostel breakfast menu, served by the hostel’s cafeteria, and 

defined jointly by the assignee of the cafeteria and the hostel's management. 
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