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CASAS DE ESTUDANTES 

Casas de Estudantes – Zona 1 

Os nossos alojamentos mais centrais ficam localizados no West End, a 3 minutos a 
pé da estação de Metro de Tottenham Court Rd, muito perto das famosas ruas 
Oxford Street, Bond Street e Regent Street, também de Soho e Convent Garden, do 
British Museum, da China Town, do Piccadilly Circus… e claro, de um sem número 
de restaurantes, bares, supermercados, lojas (Oxford Street é a zona mais famosa 
para compras pelas suas lojas!), cinemas, teatros (dos famosos musicais do West 
End!) e muito, muito, muito mais a uma curta distância a pé! 

O edifício foi construído nos anos de 1800 e foi muito totalmente renovado em 
2006. Os apartamentos disponíveis são divididos normalmente por 4-7 estudantes 
internacionais e têm 2, 3 ou 4 quartos com muito boas condições, são modernos e 
decorados a um padrão elevado. Para além da cama confortável individual ou de 
casal, todos os quartos têm secretária, cadeira, espaço para arrumação e TV 
plasma. Os detalhes variam consoante o apartamento, contudo todos têm: 

 Internet wireless 

 Aquecimento central 

 Cozinha de boas dimensões totalmente equipada e com todos os 
utensílios e área para refeições 

 Máquina de lavar a roupa, micro-ondas, frigorífico, etc. 

 Casas de banho completas 

 Lençóis e toalhas 

 Limpeza semanal 

 Staff responsável na Residência 

 Segurança 24 horas (contacto de emergência e videovigilância) 

 Todas as contas incluídas na renda 
 

No total são 5 apartamentos com 15 quartos que podem ser reservados por cama, 
por quarto ou por apartamento, para grupos de amigos que viajam juntos. Todas as 
contas incluídas na renda, incluindo limpeza das áreas comuns, lençóis e toalhas. 

Todas as Casas de Estudantes preenchem os mais exigentes padrões de qualidade 
da acreditação do British Council e da English UK. 

Recomendamos que a inscrição seja feita com antecedência, pois as vagas são muito limitadas. 

 

NOTAS: As informações são para orientação apenas e estão sujeitas a alterações.  

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS CASAS DE ESTUDANTES – ZONA 1 

Tipologias 
Pode escolher ficar num quarto individual ou duplo, que poderá partilhar com amigos ou com outro participante do mesmo sexo, se 
viaja sozinho. Para grupos é possível reservar um apartamento completo (2, 3 ou 4 quartos) para total independência. 

Refeições Sem refeições, mas com acesso a cozinha equipada e todos os utensílios de cozinha. 

Localização Zona 1, junto à estação de metro Tottenham Court Road. Próximo também das estações de Goodge St, Oxford Circus, entre outras. 

Duração do 
Contrato 

Mínimo de 4 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 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. Todas as despesas estão incluídas. 

Check in/out 
Sábado ou Domingo, com horário flexível. Mais instruções providenciadas antes da chegada. 
Não é possível terminar a estadia nos meses de Outubro, Novembro ou Dezembro. 

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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Casas de Estudantes – Zona 2 

As Casas ficam localizadas na fabulosa área das Docas de Londres, na Zona 2, perto 
dos transportes públicos com ligação a cerca de 15-30 minutos do centro turístico 
da cidade. 

As casas têm cozinha equipada e áreas comuns partilhadas como a sala lounge com 
TV, casas de banho completas, etc. Os detalhes variam consoante a casa, contudo 
cada casa é partilhada normalmente com 3-8 estudantes internacionais e todas 
possuem: 

 Sala lounge com TV por cabo (Sky) 

 Leitor de DVD 

 Internet wireless 

 Aquecimento central 

 Cozinha de boas dimensões totalmente equipada e com todos os 
utensílios e área para refeições 

 Máquina de lavar a roupa, microondas, frigorífico, etc. 

 Casas de banho completas 

 Lençóis 

 Limpeza semanal das áreas comuns 

 Segurança 24 horas (contacto de emergência) 

 Todas as contas incluídas na renda 
 

Algumas casas possuem ainda um pequeno pátio. Todas as contas incluídas na renda, incluindo limpeza semanal das áreas 
comuns e lençóis no check in. Os estudantes devem trazer as suas toalhas e são responsáveis por manter limpos os seus quartos. 

Todas as Casas de Estudantes preenchem os mais exigentes padrões de qualidade da acreditação do British Council e da English 
UK. 

Recomendamos que a inscrição seja feita com antecedência, pois as vagas são muito limitadas. 
 

 

NOTAS: As informações são para orientação apenas e estão sujeitas a alterações. 
 
  

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS CASAS DE ESTUDANTES – ZONA 2 

Tipologias 
Pode escolher ficar num quarto individual ou duplo, que poderá partilhar com amigos ou com outro participante do mesmo sexo, se 
viaja sozinho. Cada participante deve levar/adquirir as suas próprias toalhas. 

Refeições Sem refeições, mas com acesso a cozinha equipada e todos os utensílios de cozinha. 

Localização 
Zona 2, nas docas de Londres, junto às estações de Canada Water, Surrey Quays, Bermondsey e Rotherhithea, normalmente a 15-30 
minutos do centro turístico da cidade. 

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 (neste alojamento 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 Domingos. Outros dias sob consulta. 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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Casas de Estudantes – Zona 3 

As nossas Casas de Estudantes mais económicas ficam em várias localizações na 
Zona 3 de Londres. A grande maioria fica na Zona Norte, junto à estação de metro 
de Tottenham Hale, a cerca de 11 minutos de metro do centro da cidade e a 16 
minutos de Oxford Circus. Todas as casas ficam próximas de estações de metro e 
em zonas residenciais seguras com acesso a supermercados, restaurantes, etc.. 

As casas têm boas condições e um preço muito acessível. Foram recentemente 
renovadas e redecoradas com um estilo moderno e prático. Os detalhes variam 
consoante a casa, contudo são normalmente divididas com 5-7 estudantes 
internacionais e todas possuem: 

 Sala lounge com TV 

 Soalhos de madeira flutuante 

 Internet wireless 

 Aquecimento central 

 Cozinha totalmente equipada e com todos os utensílios 

 Máquina de lavar a roupa, forno, frigorífico, etc. 

 Casas de banho completas 

 Lençóis 

 Limpeza quinzenal das áreas comuns 

 Segurança 24 horas (contacto de emergência e videovigilância) 

 Todas as contas incluídas na renda 

 

Algumas casas possuem ainda um pequeno pátio. Todas as contas incluídas na 
renda, incluindo limpeza das áreas comuns de duas em duas semanas e lençóis no 
check in. Os estudantes devem trazer as suas toalhas e são responsáveis por 
manter limpos os seus quartos. 

Todas as Casas de Estudantes preenchem os mais exigentes padrões de qualidade 
da acreditação do British Council e da English UK. 

Recomendamos que a inscrição seja feita com antecedência, pois as vagas são muito limitadas. 

 

NOTAS: As informações são para orientação apenas e estão sujeitas a alterações. 
  

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS CASAS DE ESTUDANTES – ZONA 3 

Tipologias 
Pode escolher ficar num quarto individual ou duplo, que poderá partilhar com amigos ou com outro participante do mesmo sexo, se 
viaja sozinho. Cada participante deve levar/adquirir as suas próprias toalhas. 

Refeições Sem refeições, mas com acesso a cozinha equipada e todos os utensílios de cozinha. 

Localização 
Várias localizações na Zona 3, em áreas residenciais de Londres. A maioria das casas ficam próximas da estação Tottenham Hale, a 
cerca de 11 minutos do centro de Londres e 16 minutos de Oxford Circus. 

Duração do 
Contrato 

Mínimo de 4 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 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. Todas as despesas estão incluídas. 

Check in 
Sábado ou Domingo, com horário flexível. Mais instruções providenciadas antes da chegada. 
Não é possível terminar a estadia nos meses de Outubro, Novembro ou Dezembro. 

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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NOTAS: 

* Quarto duplo com cama de casal apenas está disponível para 2 pessoas que viajam juntas. 

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. 

 

Casas de Estudantes Zona 1  Casas de Estudantes Zona 2  Casas de Estudantes Zona 3 

  

CASAS DE ESTUDANTES 

Preço (por semana e por pessoa) 

Zona 1 
West End 

Zona 2 
Docas 

Zona 3 
várias localizações 

Quarto individual 295 Libras 230 Libras 195 Libras 

Quarto duplo 
Cama individual – 269 Libras 
Cama de casal* – 245 Libras 

200 Libras 
Cama individual – 145 Libras 
Cama de casal* – 135 Libras 

Quarto duplo 
para apenas 1 pessoa 

2 camas individuais – 445 Libras 
Cama de casal – 370 Libras 

250 Libras 
2 camas individuais – 270 Libras 

Cama de casal – 205 Libras 

Quarto individual com 
WC privativa 

- 255 Libras 
Quarto duplo com WC privativa 

com 2 camas individuais para 
apenas 1 pessoa – 285 Libras 

Quarto duplo com WC 
privativa 

- 220 Libras Cama individual – 155 Libras 

Estúdio com kitchenette 
e WC privativa 

- 270 Libras - 

mailto:info@easylondon.pt
http://www.easylondon.pt/

