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Sobre nós     |

A ImpacTrip é o primeiro operador turístico 

que promove o Turismo Responsável em 

Portugal.

52 nacionalidades

30.000+ horas de voluntariado

15.000 noites
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Basics     |

O Hostel tem capacidade para alojar 

até 41 viajantes em nove quartos, dos 

quais cinco dormitórios e quatro 

quartos privados.

A Impact House oferece vários espaços 

comuns como sala de refeições, sala 

de estar, cozinha totalmente 

equipada, duas varandas com sofás e 

redes de descanso e ainda um terraço 

com 72m2 onde se pode relaxar ou 

participar na variada agenda de 

eventos. Temos ioga gratuito três 

vezes por semana!
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Sustentabilidade     |

Desenvolvemos projetos inovadores baseados na economia circular e em parceria 

com dezenas de instituições sociais e ambientais que estão integradas na base do 

próprio funcionamento do Hostel. 

Alguns exemplos são:

•Compensação de 100% das emissões de CO2

•Reciclagem e utilização de desperdício de madeiras para mobilar os quartos

•Loja de produtos sustentáveis e sociais

•Doação de quartos a pessoas carenciadas

•Produtos de limpeza ecológicos

•Galeria de arte com exposições de pessoas com deficiência

•Horta vertical

•Compras a granel

•Ciclos de comida e resíduos quase fechados

•Agenda de eventos de sustentabilidade gratuita
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A equipa     |

ImpacTEAM
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