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Vem conhecer Brasília!!
A proposta
 Viajar tem se tornado um lazer cada vez mais acessível. Com 
diversas promoções de passagens de avião e vários voos saindo e 
chegando o dia inteiro, cada vez mais o brasileiro quer conhecer o 
Brasil e o mundo. E cada vez mais as cidades precisam diversificar 
nos modelos de hospedagem para atender a todos os públicos. 

 Desta forma, temos como objetivo trazer para a capital do 
país modelo de hospedagem tão atual e tão pouco presente em 
Brasília: o hostel. Nosso hostel tem como objetivo trazer não 
apenas uma maneira mais econômica de conhecer a cidade, mas 
também um local de convivência, conforto, segurança e diversão 
para nossos hospedes. 
 
 O Hostel Container, como o próprio nome diz, é construído 
com containeres. Porém, apenas uma parte dele é feito com 
esse material. O outro lado é a revitalização de um  edifício 
abandonado em Brasilia.

Vem se hospedar com a gente!!
O local 

 O local escolhido para a implantação do hostel  está 
longe da zona hoteleira de Brasília e dos pontos túristicos mais 
conhecidos, mas está próximo do dia-a-dia do brasiliense e de 
onde tudo começou: a Unidade Vizinhança e a Avenida W3. 
 
 Localizado na quadra 507 sul, o Hostel Container está 
a alguns metros de pontos túristicos interessantes na cidade, 
como a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, a “Igrejinha”, e a 
Superquadra modelo, a SQS 308  e locais com bom potencial 
cultural como o Espaço Renato Russo e o Cine Brasília. Além disso, 
se está próximo de supermercados, bares, restaurantes e lojas. E é 
claro, a própria Avenida W3 sendo um dos eixos estruturadores da 
cidade e um dos locais com maior fluxo de ônibus da cidade.

Hostel Container

Vem conhecer a gente!!
O projeto 

O que tem no Hostel Container:

 Acesso ao público:

1. Restaurante / Bar / Salão de jogos
2. Área verde
3. Lobby
4. Toaletes
5. Aluguel de bicicletas 
6. Café
7. Loja de conveniência
8. Agência de turismo/ loja de souvenir

 Acesso restrito a equipe de trabalho

1. Recepção
2. Sala de bagagem
3. Vestiário dos funcionários
4. Cozinha restaurante
5. Lavanderia
6. Escritório
7. Copa funcionários
8. Depósito

 Acesso aos hospedes - coletivo

1. Área de acesso
2. Vestiários feminino e masculino
3. Banheiros mistos
4. Cozinha hospedes
5. Refeitório hospedes
6. Espaço multiuso
7. Sala de descanso

 Acesso aos hospedes - privado

1. Quartos para 2, 4 e 6 pessoas
2. Suítes para 2, 4, 10 e 12 pessoas

Áreas verdes

1. Terreo com áreas verdes
2. Cobertura verde

Circulação

3. Como é e como seria 

Terreo

1º Pavimento

2º Pavimento

3º Pavimento

4. Fachada W3

5. Fachada W2

7. Corte C

8. Corte E

6. Corte A

Quadro de áreas

6. Quarto hostel

1. Mapa de Brasilia com a Localização do 
terreno

2. Mapa de localização com pontos de interesse próximos ao hostel
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