
 A Comissão Organizadora preparou uma lista de hotéis para que os 
participantes da IX Reunião e VIII Jornada de Pesquisa e Conservação de Tartarugas 
Marinhas no Atlântico Sul Ocidental (ASO 2018) possam escolher e se hospedar de 
acordo com suas preferências. Integrantes da Comissão estiveram presencialmente 
em todos os hotéis indicados na listagem abaixo, portanto, foram inseridas algumas 
impressões observadas nos locais. Separamos em três categorias, uma ideal para 
estudantes, outra com os hotéis considerados como melhor custo-benefício e outra 
de hotéis com um custo um pouco mais elevado, porém com oferta de mais 
serviços. Todos os hotéis listados abaixo ficam nos bairros Flamengo ou Catete, que 
distam em torno de 10 minutos do local em que a ASO será realizada (Uber ou Táxi). 
Esses bairros são bastante movimentados com inúmeras opções de bares, 
restaurantes e lanchonetes, farmácias entre outros serviços. Além disso, possuem 
metrô, que pode ser utilizado para deslocamento até outros locais do Rio de Janeiro.  
 O custo de um Uber dos hotéis para a sede da OAB (Llocal da ASO 2018) fica 
em torno de R$ 10,00. 
 Caso queiram buscar outras opções, além das listadas abaixo, não 
aconselhamos a região do Centro, perto da sede da OAB, já que durante a noite não 
há movimento e nem comércios abertos.  
 
Qualquer dúvida não existem em entrar em contato pelo e-mail 
asobrasil.2018@gmail.com  
 
 
Rede ASO-Tartarugas 
 
IDEAL PARA ESTUDANTES – MENOR CUSTO, COM QUARTOS SIMPLES. IDEAL PARA 
QUEM PROCURA UM HOTEL SIMPLES, MAS QUE TENHA CONFORTO E POSSUA OS 
SERVIÇOS BÁSICOS 
 
1ª Opção - Hotel Rio Claro 
 
Nossas principais impressões foram: simples, limpo e arrumado. Atende perfeitamente quem não busca 
por algo mais luxuoso, é bem apresentável. 
 
Serviçõs: Café-da-manhã, wi-fi, ar condicionado, frigobar, banheiro privativo. Acesso por um lance de 
escada. 
 
Preços consultados para a ASO, por diária por quarto, já com taxas inclusas:  
Quarto single R$ 90,00 
Quarto duplo R$ 110,00 
Quarto triplo R$ 130,00 
Quarto quádruplo R$ 150,00 
 
Site: http://www.rioclarocatete.com.br/ 
Endereço: Rua do Catete 233, Catete - Rio de Janeiro 
Contatos para reservas: (+5521) 2558-5180 ou 2205-5105 e-mail: reserva@rioclarocatete.com.br (Laura) 
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2º Opção - Hotel Vitória 
 
Nossas principais impressões foram: aparência bastante simples, mas os quartos atendem quem procura 
um local mais para dormir, tomar banho e café-da-manhã. O senhor que nos recebeu é espanhol e 
bastante simpático, o que pode facilitar a comunicação com argentinos e uruguaios. Quartos limpos. Em 
frente à entrada do Metrô. 
 
Serviços: Café-da-manhã, wi-fi, ar condicionado, frigobar, banheiro privativo. Acesso por um lance de 
escada. 
 
Preços consultados para a ASO, por diária por quarto, já com taxas inclusas:  
Quarto single R$ 90,00 
Quarto duplo R$ 110,00 
Quarto triplo R$ 140,00 a R$ 150,00 
 
SITE: http://hotelvitoria.com-riodejaneiro.com/  
Endereço: Rua do Catete 172, Catete - Rio de Janeiro 
Contatos para reservas: (+5521) 2205-5397 ou 2225-7048 
 
——————————————— 
 

MELHOR CUSTO BENEFÍCIO – OPÇÕES PARA QUEM BUSCA UM AMBIENTE 
AGRADÁVEL E CONFORTÁVEL E MAIS OPÇÕES DE SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 
1ª Opção - Hotel 1900 
 
Nossas principais impressões foram: hotel muito apresentável, com um ambiente super agradável, bem 
arrumado e decorado. Quartos limpos, arrumados e banheiros com secadores. Cada quarto apresenta uma 
história, com quadros ilustrativos, de uma década na cidade do Rio de Janeiro. Ideal para quem vai ficar 
sozinho ou com no máximo uma pessoa no quarto. O salão para o café-da-manhã é pequeno. 
 
Serviços: Café-da-manhã, wi-fi, ar condicionado, frigobar, TV de tela plana, banheiro privativo (secador de 
cabelo). Acesso por escada ou elevador. 
 
Preços consultados para a ASO, por diária por quarto, já com taxas inclusas:  
Quarto single R$ 115,00 – Verificar o tipo de banheiro, tem o do tipo “aquário”, somente portas de vidros 
separando do quarto ou do tipo normal (verificar na reserva a preferência) 
Quarto duplo R$ 130,00 (só 5 quartos que comportam duas camas) 
 
Endereço: Rua Artur Bernardes 29, Catete - Rio de Janeiro 
Contatos para reservas: (+5521) 2265-9599 ou 3174-1900 e-mail: reservas@hotel1900.com.br (Adriana 
Maranhão) 
 
2ª Opção - Hotel Rondônia Palace 
 
Nossas principais impressões foram: hotel bem localizado e bem apresentável. Quartos amplos, limpos e 
confortáveis. Com academia dentro do hotel. Melhor custo benefício. 
 
Serviços: Café-da-manhã, wi-fi, ar condicionado, frigobar, TV, banheiro privativo, cofre, lavanderia, 
academia no hotel. Estacionamento incluído. Acesso por escada ou elevador. 
 
Preços consultados para a ASO, por diária por quarto, já com taxas inclusas:  
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Quarto single R$ 147,00 
Quarto duplo R$ 168,00 
Quarto triplo R$ 204,75 
Quarto quádruplo R$ 262,50 
 
Site: www.hotelrondoniapalace.com.br 
Endereço: Rua Buarque de Macedo 60, Flamengo - Rio de Janeiro 
Contatos para reservas: (+5521) 2556-0616 ou 2265-1616 e-mail:  reservas@hotelrondoniapalace.com.br 
(Ludmila Real) 
 
 
3º Opção - Hotel Petit 
 
Nossas primeiras impressões: hotel muito bem decorado e apresentável. Possui quartos confortáveis e 
limpos. Banheiro em um ótimo tamanho. Acesso para cadeirantes. 
 
Serviços: Café-da-manhã, wi-fi, ar condicionado, frigobar, TV de tela plana, banheiro privativo (com secador 
de cabelo), cofre. Acesso por escada ou elevador. 
 
Preços consultados para a ASO, por diária por quarto, já com taxas inclusas:  
Quarto single ou duplo R$ 150,00 
Quarto triplo R$ 213,00 
 
Site: http://petitriohotel.com.br/  
Endereço: Rua Artur Bernardes 39, Catete - Rio de Janeiro 
Contatos para reservas: (+5521) 2225-7767 e-mail: reservas@petitriohotel.com.br (Ana Carolina Frias) 
 
——————————————— 
 

OPÇÕES COM UM CUSTO MAIS ELEVADO, MAS COM PREÇOS AINDA RAZOÁVEIS. 
SÃO HOTÉIS TRADICIONAIS, MUITO BEM LOCALIZADOS E ÓTIMO CONFORTO. 
OPÇÕES PARA QUE BUSCA UMA ACOMODAÇÃO COM UM POUCO MAIS DE 
CONFORTO, COM ALGUNS SERVIÇOS A MAIS 
 
1ª Opção – Hotel Imperial 
 
Nossas primeiras impressões: Hotel bastante organizado, bem decorado, amplo, limpo e um ótimo 
atendimento. Quartos confortáveis e amplos. Ao lado da entrada do metrô. Melhor custo benefício nesta 
categoria. 
 
Serviços: Café-da-manhã, wi-fi, ar condicionado, frigobar, TV de tela plana, banheiro privativo (com secador 
de cabelo), cofre, piscina, sauna, academia. Estacionamento incluído. Acesso por escada ou elevador.  
 
Preços consultados para a ASO, por diária por quarto, já com taxas inclusas:  
Quarto single R$ 145,95 
Quarto duplo R$ 166,95 
Quarto triplo R$ 229,95 
Quarto sétuplo R$ 347,55 
 
Site: http://www.imperialhotel.com.br/  
Endereço: Rua do Catete 186, Catete - Rio de Janeiro 
Contatos para reservas: (+5521) 3433-6600 e-mail: reservas3@rialehoteis.com.br (Carolina Bezerra) 
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2ª Opção - Hotel Regina 
 
Nossas primeiras impressões: ótima localização, ótimo atendimento. Quartos limpos, confortáveis e 
organizados. Salão para café-da-manhã bem amplo.  
 
Serviços: Café-da-manhã, wi-fi, ar condicionado, frigobar, TV de tela plana, banheiro privativo, cofre, SPA e 
academia no hotel. Estacionamento incluído. Acesso por escada ou elevador.  
 
Preços consultados para a ASO, por diária por quarto, já com taxas inclusas:  
Quarto single R$ 168,00 
Quarto duplo R$ 180,60 
Quarto triplo R$ 226,80 
Quarto quádruplo R$ 283,50 
 
Site: http://www.hotelregina.com.br/  
Endereço: Rua Ferreira Viana 29, Flamengo - Rio de Janeiro 
Contatos para reservas: (+5521) 3289-9999 ou 98361-6275 e-mail: vendas@hotelregina.com.br (Simone 
Simões) 
 
3ª Opção - Hotel Mengo Palace 
 
Nossas primeiras impressões: Ótima localização. Hotel apresentável. Quartos limpos, confortáveis e 
organizados. Com passe para Academia em frente ao hotel. 
 
Serviços: Café-da-manhã, wi-fi, ar condicionado, frigobar, TV de tela plana, banheiro privativo, cofre, 
academia fora do hotel. Estacionamento incluído. Acesso por escada ou elevador. 
 
Preços consultados para a ASO, por diária por quarto, já com taxas inclusas:  
Quarto single R$ 183,75 
Quarto duplo R$ 201,60 
Quarto triplo R$ 273,00 
Quarto quádruplo R$ 336,00 
 
Site: http://mengopalace.com.br/ 
Endereço: Rua Corrêa Dutra 31, Flamengo - Rio de Janeiro 
Contatos para reserva: (+5521) 3262-1616 e-mail: comercial@mengopalace.com.br (Adriano Santos) 
 
4ª Opção - Hotel Royal Regency 
Nossas primeiras impressões: hotel muito bem decorado e apresentável. Possui quartos confortáveis, 
amplos e limpos. Academia e piscina no hotel. 
 
Serviços: Café-da-manhã, wi-fi, ar condicionado, frigobar, TV de tela plana, banheiro privativo, cofre, 
academia, piscina. Acesso por escada ou elevador.  
 
Preços consultados para a ASO, por diária por quarto, já com taxas inclusas:  
Quarto single ou duplo R$ 180,00 
Quarto triplo R$ 260,00 
Quarto quádruplo R$ 305,00 (só com opção de duas camas de casal) 
 
Site: http://www.royalregency.com.br/pt-br 
Endereço: Rua Artur Bernardes 15, Flamengo – Rio de Janeiro 
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Contato para reservas: (+5521) 3174-9301 e-mail: reservas1@royalregency.com.br 
 
 
5ª Opção - Elegance Praia Hotel 
 
Nossas primeiras impressões: Ótima localização. Quartos limpos, confortáveis e organizados. 
 
Serviços: Café-da-manhã, wi-fi, ar condicionado, frigobar, TV de tela plana, banheiro privativo (com secador 
de cabelo), cofre, academia no hotel, lavanderia. Estacionamento incluído. Acesso por escada ou elevador.  
 
Preços consultados para a ASO, por diária por quarto:  
Quarto single ou duplo R$ 192,50 
Quarto triplo R$ 290,00 
 
Site: http://elegancepraiahotel.com.br/ 
Endereço: Rua Corrêa Dutra 19, Flamengo - Rio de Janeiro 
Contatos para reservas: (+5521) 3235-9000 e-mail: contato@elegancepraia.com.br 
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