RESIDÊNCIAS DE JOVENS
Se pretende viver no centro de Londres enquanto convive com jovens de todo o
Mundo e aproveitar a vida local, as Residências de Jovens são a melhor opção.
Disponível com meia-pensão ou acesso à cozinha, têm boas condições, são
modernas e têm uma boa relação qualidade/preço. Esta opção de alojamento
garante muitas oportunidades para poder praticar a língua inglesa com outros
jovens de várias nacionalidades, estudantes, profissionais e turistas.
As Residências estão disponíveis apenas para participantes que viajam sozinhos.
Pode escolher ficar num individual ou partilhado. Um quarto individual garante a
total privacidade, mas também pode partilhar um quarto duplo, triplo ou múltiplo,
baixando o preço da renda, e o quarto será partilhado entre pessoas do mesmo
sexo. É uma óptima escolha para fazer as primeiras amizades em Londres!
Todas as Residências estão situadas no centro de Londres, com ótima localização e
sempre junto a estações de Metro como Queensway, Lancaster Gate, Gloucester
Road, Victoria e sempre a uma curta distância a pé dos transportes públicos.
As Residências de Jovens estão equipadas com:
 Meia-pensão ou cozinha partilhada e equipada
 Internet
 Aquecimento
 Sistema de segurança 24 horas por dia
 Todas as contas incluídas na renda
A grande maioria das Residências tem ainda:
 Ginásio
 Sala lounge
 Sala TV
 Sala de estudo
 Máquinas de venda de produtos como comida, água, refrigerantes, etc
 Acesso a lavandaria com sistema de moedas
As Residências têm uma taxa de ocupação muito próxima dos 100%. Alertamos
para a informação sobre a “Confirmação de vaga” no quadro em baixo.
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS RESIDÊNCIAS DE JOVENS
Tipologias

Pode escolher ficar num quarto individual ou então quartos partilhados duplos, triplos ou múltiplos com pessoas do mesmo sexo.

Refeições

Meia-pensão (pequeno-almoço e uma refeição principal), acesso à cozinha equipada mas sem os utensílios de cozinha.

Localização

Zonas 1 e 2 de Londres. Na Zona 1 junto às estações Lancaster Gate, Queensway, Bayswater, Paddington, Victoria, Pimlico, Gloucester Road,
South Kensington, Southwark, no centro turístico da cidade. Na Zona 2 junto às Estações de Metro de Notting Hill, Westferry e Belsize Park,
todas centrais e com rápido acesso à Zona 1 também.

Duração do
Contrato

Mínimo de 2 semanas, sem duração máxima. Pode continuar no seu alojamento pagando a renda todas as semanas antecipadamente.

Forma de
Pagamento

A forma de pagamento destas Residências é de 300 Libras de depósito no momento da reserva, ainda em Portugal, e 1 semana de renda no
momento do check in. A duração mínima é de 2 semanas e não tem limite máximo. Todas as contas estão incluídas na renda.

Check in

Horário de check in – das 14h00 às 21h00 (poderá variar consoante a residência).

Confirmação
de vaga

As vagas são confirmadas na semana anterior à data de chegada. Uma vez que os contratos são renovados todas as semanas, mediante o
pagamento da renda seguinte, apenas conseguimos confirmar as vagas na semana antes da sua chegada. Desta forma, vamos reservar a
opção do alojamento que pretende, mas no caso de não haver vagas disponíveis, vamos reservar numa das outras opções de tipologia e
regime de refeições. Se, na remota hipótese de não existir vaga em nenhuma das Residências, vamos reservar o alojamento numa das
outras opções de alojamento, com valor semelhante, não correndo nunca o risco de não ter alojamento disponível.

Mudança de
Alojamento

É possível mudar para outra Residência de Jovens também na zona Centro de Londres, quando terminado o período contratado e mediante
a disponibilidade ou mudar para outro alojamento mediante a disponibilidade e pagamento com o mínimo de 7 dias de antecedência
(poderá ser aplicada taxa administrativa).
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Preço (por semana e por pessoa)

RESIDÊNCIAS DE
JOVENS

Meia-pensão

Acesso à Cozinha

Quarto individual

191 - 231 Libras

171 - 193 Libras

Quarto duplo

138,50 - 191 Libras

127 - 140 Libras

Quarto triplo

118,50 - 151 Libras

104 - 117 Libras

Quarto múltiplo

99,50 - 131 Libras

96 - 112 Libras

Quarto individual
com WC privativa

-

211 Libras

Quarto duplo
com WC privativa

-

139 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.

2
(+351) 218 404 656 - info@easylondon.pt - www.easylondon.pt

