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RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES 

Temos disponíveis 3 Residências de Estudantes. Cada uma com a sua personalidade. Qual é a sua? 

 

Residência Charme – Southwark, Borough, Waterloo 

A pequena residência charme é um edifício histórico protegido de interesse público 
para o Reino Unido e foi renovada em 2013 a um padrão elevado. Fica situada na 
Zona 1, a apenas 3 minutos a pé da estação de metro Southwark e a 10 minutos 
das estações Waterloo e Borough. Fica também a poucos minutos do London Eye e 
do Big Ben, em pleno South Bank, com imensos bares, restaurantes, galerias de 
arte e teatros, também próximo do famoso Borough Market, da Tate Modern 
Gallery e da Tower Bridge. 

No total são 5 estúdios e 18 quartos individuais e duplos, espaçosos e a maioria 
com casa de banho privativa. Os estudantes partilham uma sala lounge de convívio 
com TV e cozinhas totalmente equipadas em cada andar. Os Estúdios têm cozinha 
privativa, os quartos têm cozinha partilhada. A residência está mobilada num estilo 
moderno e os quartos dispõem de cama, mesa de cabeceira, roupeiro espelhado, 
cómoda, secretária, cadeira e chão de madeira flutuante. Pode ainda contar com: 

 Internet 

 Aquecimento 

 Sala lounge com TV e jardim 

 Cozinhas equipadas 

 Lavandaria 

 Casas de banho completas 

 Limpeza semanal 

 Lençóis mudados todas as semanas 

 Segurança 24 horas (contacto de emergência e videovigilância) 

 Todas as contas incluídas na renda 

 

Residência Standard – Liverpool Street 

A residência é muito recente com instalações modernas e num edifício tipicamente 
do século XXI. Fica situada na zona Norte da Zona 1, a cerca de 7 minutos a pé da 
estação de metro Liverpool Street. Está perto de tudo o que é importante em 
Londres, seja a pé ou a uma curta viagem de metro. A viagem de metro até Oxford 
Street são apenas 15 minutos! 

Tem disponíveis quartos individuais em apartamentos duplos, ou seja, cada 
estudante partilha a wc e a cozinha com outro estudante. Um dos principais 
destaques desta residência são as vistas fantásticas sobre Londres. A sala lounge de 
convívio com bar fica no 32º andar e uma biblioteca no 33º andar. Os estudantes 
podem ainda contar com: 

 Internet 

 Aquecimento 

 Sala lounge de convívio com bar 

 Ginásio, estúdio de dança e cinema 

 Salas de estudos, de jogos e de karaoke 

 Garagem para bicicletas 

 Cozinhas equipadas 

 Lavandaria 

 Casas de banho completas 

 Limpeza semanal das zonas comuns (não inclui dos quartos e apartamentos) 

 Lençóis à chegada (podem ser lavados pelos alunos na lavandaria) 

 Segurança 24 horas (contacto de emergência e videovigilância) 

 Todas as contas incluídas na renda 
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Residência Superior – Tufnell Park, Kentish Town 

Residência com qualidade superior e localizada no norte do centro de Londres. Foi 
recentemente reformulada para um padrão de qualidade muito elevado e muito 
moderna, conta com excelentes condições tanto nos quartos como nos espaços 
comuns interiores e exteriores. Fica a 3 minutos a pé da estação Tufnell Park e a 10 
minutos da estação de metro Kentish Town, Zona 2, a cerca de 10 minutos do 
centro turístico da cidade e muito perto de Camden Town, conhecida pelos seus 
mercados únicos, bares e restaurantes. 

Tem vários espaços comuns como salas de estudo, salas lounge de convívio, com 
TV por cabo e jogos (ping-pong, snooker, matraquilhos, consolas de jogos) e no 
exterior para churrascos e tabela de basquete. Tem também um ginásio muito 
moderno e bem equipado que os estudantes podem usar gratuitamente. E ainda 
uma lavandaria, que funciona através do sistema tradicional de moedas, e garagem 
para um dos meios de transporte mais popular: bicicletas. 

A segurança é uma das prioridades, com sistema de controlo de entradas, recepção 
que funciona 24 horas por dia e videovigilância. Tem disponíveis centenas de 
quartos individuais com casa de banho privativa e área de estudo. Os estudantes 
têm acesso a cozinha e sala comum. Pode ainda contar com: 

 Internet 

 Aquecimento 

 Ginásio 

 Salas de estudos e lounge e para conviver, com TV e jogos 

 Espaço de convívio exterior 

 Garagem para bicicletas 

 Cozinhas equipadas 

 Lavandaria 

 Casas de banho completas 

 Limpeza semanal das zonas comuns (não inclui dos quartos e wc privativas) 

 Lençóis à chegada (podem ser lavados pelos alunos na lavandaria) 

 Segurança 24 horas 

 Todas as contas incluídas na renda 
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NOTAS: 
1 Quarto duplo e Estúdio duplo apenas disponíveis para 2 pessoas que viajam juntas. 

Todas as despesas estão incluídas. 

Datas de início e de partida devem ser aos sábados e domingos. 

A duração mínima é de 4 semanas, não tem duração máxima. 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). 

Antes da viagem deverá efectuar o pagamento total da duração que pretende e do Depósito de 250 Libras. O depósito será 

devolvido no final da estadia caso deixe o alojamento como encontrou e o contrato seja cumprido, este é um procedimento 

normal em Londres. Caso pretenda prolongar a duração poderá efectuar o pagamento em Londres para a duração pretendida. As 

vagas estão dependentes da disponibilidade. 

Não é possível terminar a estadia nos meses de Outubro, Novembro ou Dezembro. 

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. 

RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES 

Preço (por semana e por pessoa) 

Charme 
Zona 1 - Southwark, 
Borough, Waterloo 

Standard 
Zona 1 – Liverpool 

Street 

Superior 
Zona 2 - Tufnell Park, 

Kentish Town 

Quarto 
individual 

WC partilhada 295 Libras 358 Libras - 

WC privativa 305 Libras - 308 Libras 

Quarto duplo 1 

Cama individual 
WC privativa 

215 Libras - - 

Cama de casal 
WC privativa 

205 Libras - - 

Estúdio 
individual 

Kitchenette 
WC privativa 

370 Libras - - 

Estúdio duplo 1 

Cama individual 
Kitchenette 

WC privativa 
215 Libras - - 

Cama de casal 
Kitchenette 

WC privativa 
205 Libras - - 
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