
O carné de alberguista é a chave ou pasaporte que che permitirá aloxarte na extensa rede de 

albergues que existe no país e no resto do mundo e desfrutar, ademais, dos seus descontos. 

Como ves, isto dálle un valor engadido ao teu carné. A día de hoxe hai máis de 120 acordos 

asinados o que permite, a nivel nacional, unha oferta moi variada, dende empresas, institucións, 

museos, parques de atraccións, viaxes etc. Isto súmase ás ofertas de máis de 42 000 marcas 

colaboradoras no resto do mundo. Neste enlace atoparas información dos descontos dos que 

podes beneficiarte  tanto a nivel nacional coma no estranxeiro, xa que o carné de alberguista 

goza de recoñecemento internacional.   

 

Para conseguir o carné de alberguista só precisas a presentación do DNI ou pasaporte e aboar o 

importe. Non cómpre presentar fotografía e, se se quere expedirlle o carné de alberguista a un 

amigo/a ou familiar, abondará coa fotocopia do seu DNI e o aboamento do importe.  

 

O carné de alberguista ten unha validez de 1 ano dende a súa data de expedición; aínda que 

existe un carné de 2 anos (aplicable a todas as modalidades) pero que o expide exclusivamente 

a REAJ de forma “en liña”.  

 

Hai diversos tipos de carné, segundo como sexan as túas circunstancias. Poderás atopalo en 

calquera dos máis de 200 puntos de venda que existen repartidos por toda España. Tamén 

poderás solicitalo en liña no seguinte enderezo: www.hostelpack.com. 

  

Se o solicitas deste xeito, recibirás o teu carné de alberguista no teu domicilio ou no enderezo 

que indiques, no prazo aproximado dunha semana.  

 

Tipo de carné Para Tes que traer Prezo 

Xove < 26  Rapaces/zas de 

14/26 anos de idade 

DNI ou pasaporte 6 € 

Xove > 26 Rapaces/zas de 

26/29 anos de idade 

DNI ou pasaporte 6 € 

Adulto Maiores de 30 anos DNI ou pasaporte 13 € 

Grupo Núm. mínimo: 10 

persoas 

CIF do grupo ou NIF 

do/a responsable, e 

listaxe dos/as 

16 € 

http://www.reaj.com/es/descuentos.html
http://www.hostelpack.com/


integrantes 

Familiar Matrimonio e fillos Libro de familia 25 € 

 

Aínda que estes prezos están vixentes no momento da súa publicación, están suxeitos a 

posibles modificacións sen notificación previa. Lembra que no caso de que o perdeses, só 

poderás entrar nun albergue xuvenil se expides outro novo carné de alberguista. Non se realiza 

ningún reembolso, tanto por perda coma por roubo; aínda que se poderá expedir un duplicado, 

en caso de roubo, na Oficina Central da Comunidade Autónoma da que sexa residente o/a 

alberguista; para isto, cómpre presentar a denuncia policial na que se inclúa o roubo do dito 

carné.  

 


