PREÇOS DO ALOJAM ENTO 2018
INFORM AÇÕES DE ACOM ODAÇÃO
-

Taxa de Apoio na Obtenção de Alojamento: £50.00
Quartos de solteiro disponível apenas para 01
estudante.
Quartos de casal disponível para 02 estudantes.
Fornecer as datas de chegada no Reino Unido.
Se você estiver solicitando um visto, sua acomodação não
será confirmada até que o visto seja concedido. Solicitamos
a notificação da confirmação do visto pelo menos 30 dias
antes da chegada, caso contrário, não podemos garantir que
sua primeira escolha de acomodação estará disponível.

RESIDÊNCIA DO ESTUDANTE
-

Localização no centro da cidade
Próximo ao LEC (Liverpool English Centre)
Próximo de supermercados e estações de trens e
ônibus
Banheiro privativo
Cozinha e sala compartilhados
TV e Wi - FI gratuitos

LUXO
-

Sauna, academia, cinema e etc.
Novas acomodações de luxo
Estúdio de luxo privativo

FLAT COM PARTILHADO
-

Compartilhar o flat com outro estudante/profissional
Banheiro e cozinha compartilhados
Quarto próprio
Cozinhe para si próprio
Ótima localização

Valor es da acom odação por pessoa e por sem an a *

residencia estudantil

Individual

2 Pessoas

padrão

£130.00

£260.00

Luxo

£180.00

£195.00

flat compartilhado

£130.00

£260.00
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Quando o estudande decidir qual o tipo de acomodação que
prefere, podemos ajudá-lo com todos esses aspectos que
consomem tempo envolvidos na busca de uma nova
propriedade em um país.
Somos especialistas e estamos familiarizados com o processo
do início ao fim. Confie em nós, já fizemos isso antes!
Após a mudança, teremos a certeza de que o estudante
estará se ajustando bem e daremos todo o suporte
necessário, desde aconselhamentos para abertura de uma
conta bancária até mesmo na procura de um dentista ou
biblioteca. A LEC estará aqui se você precisar de nós..

LEC Helps You Get There...

Tr aslado Aer opor t o

Liverpool John Lennon Aeroporto até a acomodação

£30.00

Retorno até Liverpool John Lennon Aeroporto

£60.00

