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Políticas de Hospedagem - Hospedaria da República 
 

As orientações a seguir têm como finalidade informar e orientar o associado quanto aos seus direitos e deveres a fim 

de garantir a sua satisfação, bem como o respeito às regras para que todos possam utilizar as nossas sedes de forma 

satisfatória. 

1. Direito à Hospedagem: tem direito à hospedagem os sócios e seus familiares ascendentes e descendentes, 

ou seja, os pais, companheiro (a) e filhos (a). Aos demais acompanhantes não será disponibilizado quartos 

extras. 

a. O valor da diária para associados e acompanhantes é de R$45,00. 

b. Crianças até seis anos são isentas, de 7 a 18 anos o valor cobrado é de R$22,00. 

c. Para filhos maiores de 18 anos será cobrado o valor normal da diária. 
d. A Hospedaria da República abre toda segunda-feira, às 9h, e fecha toda sexta-feira, às 18h. Aos 

sábados, domingos e feriados estaremos fechados.  

 

2. Duração da Hospedagem: A duração da hospedagem é de, no máximo, cinco dias úteis. Havendo 

necessidade de permanecer por mais tempo esta reserva deverá ser analisada e deliberada pela Direção da 

ASCORSAN. 

 
3. Limite de hospedagem: o limite de hospedagem é de 3 (três) reservas por ano, podendo excepcionalmente 

aumentar o limite no caso de vaga disponível e mediante autorização da diretoria. 

 
4. Confira alguns cuidados necessários para seguirmos atendendo a todos e todas com qualidade e 

segurança durante a pandemia: 

 A cada entrada no prédio é obrigatória a medição de temperatura. 

 É obrigatória a utilização de máscara dentro das propriedades da sede. 

 É permitido apenas 2 (duas) pessoas por quarto. Caso tenha mais pessoas da mesma família, 

podemos adaptar as acomodações. 

 Não entrarão no prédio pessoas com mais de 37,5°C. 

 Serão permitidas apenas 2 (duas) pessoas por vez na cozinha ou uma família.  

 Não é permitido aglomerações na sala e nas dependências da Hospedaria. 

 
5. A hospedagem destinada a realização de tratamento médico, inclusive exames, bem como de 

acompanhante indicado no item 1, será gratuita, mediante comprovação por parte do médico ou 

estabelecimento hospitalar. 

 

6. Aceitamos as seguintes formas de pagamento:  

 Desconto em folha; 

 Parcelado no Banricompras diretamente na sede da ASCORSAN; 

 Pix; 

 Transferência/depósito. 
 

Lembrando que apenas valores acima de R$200,00 podem ser parcelados em até 3x. Nos casos de transferência 
bancária ou depósito em conta corrente, o pagamento deve ser no valor total. 
 


