ESTÚDIOS PRIVADOS
Estúdios versáteis e contemporâneos em Residência para Estudantes, Jovens
Profissionais e jovens turistas. No total são 120 estúdios equipados com tudo o que
precisa para viver em Londres no seu espaço privado, com total independência e o
conforto que necessita. A residência está também preparada para promover o convívio
com outros jovens durante os tempos livres.
Cada Estúdio dispõe de uma pequena casa de banho e cozinha privadas, com frigorífico
e congelador, fogão, micro-ondas e utensílios de cozinha, armários, aquecimento,
secretária e cadeira bem como segurança reforçada com janelas com vidro duplo e
sistema de videovigilância, acesso privado e receção 24 horas por dia.
A localização é numa zona residencial bastante central, junto à Estação de Metro de
Willesden Junction, na Zona 2, a 15-30 minutos dos locais mais centrais e turísticos.
Os Estúdios Privados oferecem uma experiência única combinando a privacidade e o
conforto com o convívio e contacto com outros jovens internacionais.
A Residência e todos os Estúdios Privados têm:
 Lençóis novos todas as semanas
 Limpeza semanal dos Estúdios
 Cozinha privada equipada e com acessórios de cozinha
 Internet
 Casas de banho privada
 Receção e sistema de segurança interno 24 horas por dia
 Armazenamento seguro de bicicletas
 Acesso a lavandaria com sistema de moedas
 Sala lounge com TV por cabo (Sky), mesa de snooker e mesa de matraquilhos
 Jardim com espaço de convívio exterior
 Atividades Sociais
 Todas as contas incluídas na renda
Recomendamos que a inscrição seja feita com antecedência, pois as vagas são muito limitadas.
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS ESTÚDIOS PRIVADOS
Tipologias

Pode escolher ficar num Estúdio individual, se viaja sozinho, ou num Estúdio duplo se viaja com um/a amigo/a.

Refeições

Sem refeições, mas com cozinha privada equipada e com todos os utensílios de cozinha.
A cafetaria também disponibiliza plano de refeições (preços por dia): pequeno-almoço (£5); meia-pensão (£13); pensão completa (£18).

Localização

10 minutos a pé da Estação de Metro de Willesden Junction, na Zona 2. 15-30 minutos de Metro até o centro da cidade, como Paddington,
Baker Street, Oxford Circus e a 15 minutos de Euston e Kings Cross.

Duração do
Contrato

Mínimo de 2 semanas, sem duração máxima. O valor por semana será menor quanto maior a duração. É possível prolongar a estadia para além
do contratado mediante disponibilidade e pagamento com o mínimo de 7 dias de antecedência (poderá ser aplicada taxa administrativa).

Forma de
Pagamento

No momento da reserva 20% do valor total para a duração que pretende e até 3 semanas antes da viagem deverá efetuar o pagamento do
restante valor. Caso pretenda prolongar a duração poderá efetuar o pagamento em Londres para a duração pretendida. As vagas estão
dependentes da disponibilidade.

Check in/out

Horário de check in depois das 15h00 e check out até às 10h00. Mais instruções providenciadas antes da chegada.

Mudança de
Alojamento

É possível mudar para outro alojamento quando terminado o período contratado e mediante a disponibilidade e pagamento com o mínimo de
7 dias de antecedência (poderá ser aplicada taxa administrativa).
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ESTÚDIOS
PRIVADOS

Preço
(por semana e por pessoa)
2 a 3 semanas

4 a 15 semanas

16 a 37 semanas

Individual

325 Libras

295 Libras

290 Libras

Duplo

198 Libras

185 Libras

180 Libras

NOTAS:
Durante o Verão, entre 1 de junho a 31 de agosto, aplica-se o Suplemento de Verão de 30 Libras por semana e por estúdio. As
informações são para orientação apenas e estão sujeitas a alterações. Os preços de todos os alojamentos podem variar em
certos períodos. Pode também optar por outros tipos de alojamentos ou organizar o seu próprio alojamento, caso pretenda.
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