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FAMÍLIAS ANFITRIÃS 

Escolher ficar alojado em casa de uma família que mora em Londres e que fala 
inglês é uma excelente introdução à cultura local e também uma boa forma de 
praticar o inglês de forma natural. Vai fazer parte dos hábitos e costumes da casa 
ao viver e comer como membro da própria família que o ajuda a adaptar-se à nova 
rotina. 

Todas as Famílias Anfitriãs passam por um rigoroso processo de seleção para 
receberem os nossos alunos que inclui visitas regulares e preenchem os mais 
exigentes padrões de qualidade da acreditação do British Council e da English UK. 

As Famílias Anfitriãs estão localizadas a uma distância a pé, razoável e segura do 
metro ou outro transporte público com ligação rápida ao centro turístico de 
Londres. 

Privilegiamos o ambiente familiar na casa para que tenha um bom padrão de 
qualidade e os nossos alunos sejam bem recebidos. Numa grande e cosmopolita 
cidade como é Londres, as famílias reflectem a sociedade multicultural de Londres, 
mas todas falam inglês no seu dia-a-dia na casa. Todas as famílias se preocupam 
que os estudantes se sintam em casa. Os quartos são confortáveis e limpos e todos 
os estudantes têm local para estudar, onde arrumar a sua roupa e ainda a 
possibilidade de lavar a sua roupa uma vez por semana. 

Pode optar por um quarto individual ou um quarto duplo partilhado com um 
amigo, caso viagem juntos. Pode escolher o plano de refeições que pretende: todas 
as refeições; meia-pensão; apenas pequeno-almoço; ou nenhuma refeição, mas 
com acesso à cozinha. Estão disponíveis Famílias em várias zonas da cidade e os 
preços variam consoante a zona, a tipologia e o plano de refeições escolhidos. Pode 
ainda escolher o padrão de qualidade que prefere: standard; superior; executivo. 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS FAMÍLIAS ANFITRIÃS 

Tipologias 
Pode escolher ficar num quarto individual, se viaja sozinho, ou num quarto duplo se viaja com um/a amigo/a. Cada participante deve 
levar/adquirir as suas próprias toalhas. 

Refeições 

Pode escolher uma de 4 opções: 

 Pequeno-almoço diariamente (sem acesso à cozinha); 

 Meia-pensão – pequeno-almoço e jantar diariamente (sem acesso à cozinha); 

 Pensão completa – pequeno-almoço, almoço volante e jantar diariamente (sem acesso à cozinha); 

 Acesso à Cozinha – sem refeições, mas com acesso a cozinha equipada e todos os utensílios de cozinha para confeção das próprias 
refeições. 

Localização 

Pode escolher uma de três localizações, segundo os transportes mais próximos na rede dos transportes públicos em Londres: 

 Zonas 4 e 5 – considerada uma região suburbana, normalmente as casas são maiores do que no centro e têm jardim, fazendo desta uma 
boa opção na relação qualidade/preço. Têm boas ligações ao centro por transportes públicos (normalmente 30-60 minutos). 

 Zona 3 – zonas residenciais mais próximas do centro da cidade (normalmente 25-45 minutos de transportes públicos). 

 Zona 2 – ainda mais próximo do centro (normalmente 10-40 minutos), ideal para quem procura demorar o mínimo de tempo em 
viagens. As casas são habitualmente mais pequenas do que em outras zonas. 

Padrão de 
Qualidade 

Existem duas opções de qualidade: 

 Standard – a mais popular. Alojamentos confortáveis e que respeitam os padrões de qualidade exigidos pelo British Council e English UK. 

 Superior – alojamentos mais sofisticados e com padrão de qualidade superior aos exigidos pelo British Council e English UK.. 

Duração do 
Contrato 

Mínimo de 2 semanas, sem 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). 

Forma de 
Pagamento 

Antes da viagem deverá efectuar o pagamento total da duração que pretende (não há pagamento de depósito). Caso pretenda prolongar a 
duração poderá efectuar o pagamento em Londres para a duração pretendida. As vagas estão dependentes da disponibilidade. Todas as 
despesas estão incluídas. 

Check in Horário flexível, mas idealmente das 10h00 às 18h00, para respeitar o horário da família. 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). Durante o período contratado é possível mudar para outra família, 
mediante análise das razões apresentadas. 
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Famílias Anfitriãs 
Preço dos Quartos Individuais (por semana e por pessoa) 

Pequeno-Almoço Meia-Pensão Pensão Completa Acesso à Cozinha 

Standard 
Zonas 4 e 5 

160 Libras 190 Libras 210 Libras 170 Libras 

Standard 
Zona 3 

180 Libras 205 Libras 250 Libras 185 Libras 

Standard 
Zona 2 

210 Libras 245 Libras 290 Libras 215 Libras 

Superior +25 Libras +25 Libras - +25 Libras 

WC privativa +30 Libras +30 Libras +25 Libras +30 Libras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

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. 

 

         

Famílias Anfitriãs 

Preço dos Quartos Duplos (por semana e por pessoa)                                                               
(disponível apenas para duas pessoas que viajam juntas) 

Pequeno-Almoço Meia-Pensão Pensão Completa Acesso à Cozinha 

Standard 
Zonas 4 e 5 

145 Libras 180 Libras 200 Libras 155 Libras 

Standard 
Zona 3 

165 Libras 195 Libras 240 Libras 170 Libras 

Standard 
Zona 2 

185 Libras 220 Libras 280 Libras 195 Libras 

Superior +25 Libras +25 Libras - +25 Libras 

WC privativa +30 Libras +30 Libras +25 Libras +30 Libras 
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