Residência de Estudantes
Student Accommodation

Vida de Estudante em Lisboa
Lisboa oferece uma experiência universitária excecional para os estudantes.
Ótimos restaurantes, vida noturna animada e múltiplas opções de
entretenimento. Entre essas e outras atrações, a cidade é uma escolha
fantástica para estudantes que procuram aproveitar ao máximo os seus anos
na universidade.
A Collegiate Marquês de Pombal oferece instalações incríveis, com tudo
que o precisas para tornar a tua vida estudantil inesquecível.
Tens à tua disposição 330 estúdios individuais ou partilhados com
cozinha totalmente equipada e casa de banho privada.
Todos os estudantes mantém a sua privacidade e, ao mesmo tempo, fazem
parte de uma comunidade diversificada e multicultural.

Student Life in Lisbon
Lisbon offers an exceptional university experience for students.
Great restaurants, lively nightlife and a vast array of entertainment options
mean that Lisbon is a fantastic choice for students looking to make the most
of their years at uni.
Collegiate Marquês de Pombal offers unbeatable facilities, with everything
you need to make your student life unforgettable.
Our 330 single or double studios all come with fully equipped kitchens and
private en-suite bathrooms, giving our student residents their independence,
while also being part of a diverse and multicultural community.
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Recursos Fantásticos

Portaria 24/7
24/7 Concierge

Piscina e Sauna
Swimming pool & Sauna

Ginásio Exclusivo
Private Fitness Suite

Clube dos Residentes
Residents’ Club Lounge

Estacionamento de
Bicibletas
Secure Bicycle
Storage

Salas deJantar
Privadas
Private Dinner
Party Rooms

Terraço
Rooftop Terrace

Cinema
On-Site Cinema

Biblioteca
Peaceful Library

Wi-Fi Banda Larga
de Alta Velocidade
Hi-Speed
Broadband & Wi-Fi

Tudo Incluído
All-inclusive rents

Lavandaria no Local
On-Site Laundry Room

Segurança de
Última Geração
State-of-the-art
Security

Salão de Jogos
Games Room

A Collegiate Marquês de Pombal supera até as mais altas expectativas da vida
estudantil, proporciona estúdios simplesmente deslumbrantes no coração de Lisboa.
Instalações de última geração são projetadas para oferecer a melhor experiência
universitária.

Fantastic Features
Collegiate Marquês de Pombal surpasses even the highest expectations of student living,
providing simply stunning studios and luxurious living spaces in the heart of Lisbon.
State-of-the-art and pristine facilities designed to provide the ultimate university experience.
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Estúdios
Todos os estúdios estão equipados com uma cozinha e um
balcão, forno/micro-ondas, placa de indução, frigorífico, casa
de banho privada, secretária com gavetas e cadeira de
estudo, roupeiro e espaço de armazenamento. Tomadas
com ligação para ethernet também fazem parte do
equipamento.

Tipo

Planta Floor

Estúdio privado

Tamanho

Sofá

Quarto privado Private room

9-10 m2

-

Standard Bedroom - 2 Bed Apartment

2a6

Studio

0a6

✓

13-15 m2

-

Premium Studio

0a7

✓

15-17 m2

Indv

Superior Studio

1a7

✓

19-23 m2

Indv

Luxury Studio

0a6

✓

>25 m2

Duplo

Penthouse Studio w/ Terrace
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✓

25 m2

Indv

Large Penthouse Studio w/ Terrace
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✓

32 m2

Duplo

Studios
All studios have a kitchen with breakfast bar and stools for two
people, sink, oven/microwave, induction hob, integrated fridge
freezer, ensuite bathroom, desks with drawers and study chair,
shelves, wardrobe and storage solutions. Plugs with USB ports
also come as standard.
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Reserva agora o teu estúdio
Tarifa Promocional

Book now your Room
Promo Rates

AnoAcadémico2021|22

Academic Year 2021|22

A chegada imprevista da COVID-19 em 2020 afetou as nossas
vidas de várias maneiras. Este ano queremos contribuir
proporcionando a melhor experiência para estudantes no
centro de Lisboa com % TARIFAS REDUZIDAS % apoiando a tua
experiência universitária apesar das circunstâncias atuais

The unforeseen appearance of COVID-19 in 2020 affected our
lives in so many ways. This year we want to contribute providing
the best student experience in Lisbon city centre with %
REDUCE RATES % to support your university experience despite
the current circumstances.

Preços Rates
Ano Inteiro Full Year

Ano Académico Academic Year

Semestre Semester (22 semanas weeks)

51 semanas weeks | 28/08/21 - 20/08/22

44 semanas weeks | 28/08/21 - 02/07/22

S1 28/08/21 to 29/01/22 | S2 29/01/22 to 02/07/22

€/Semana
Week

PROMO

€/Mês*

€/Semana Week

Month*

€/Semana
Week

€/Semana Week

PROMO

€/Mês*
Month*

€/Semana
Week

€/Semana Week

PROMO

€/Mês*
Month*

Standard Bedroom - 2 Bed Apartment

€145.20

€131.89

€565

€152.80

€138.83

€595

€168.10

€152.72

€655

Studio

€176.20

€154.06

€660

€185.50

€162.17

€695

€204.10

€178.38

€765

Premium Studio

€198.40

€176.23

€755

€208.80

€185.50

€795

€229.70

€204.05

€875

Superior Studio

€220.60

€198.39

€850

€232.20

€208.83

€895

€255.40

€229.72

€985

Luxury Studio

€287.10

€264.89

€1.135

€302.20

€278.83

€1.195

€332.40

€306.72

€1.315

Penthouse Studio w/ Terrace

€331.40

€309.23

€1.325

€348.80

€325.50

€1.395

€383.70

€358.05

€1.535

Large Penthouse Studio w/ Terrace

€353.60

€331.39

€1.420

€372.20

€348.83

€1.495

€409.40

€383.72

€1.645

*Para mais informações - Os pagamentos são calculados por semana
*Estimated Monthly Equivalent rent. Rents are calculated by €/week
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Reserva Com Tranquilidade
Book with Peace of Mind

Esquema Flexível de
Datas de Entrada
Se o teu curso começar mais de 21 dias da data
inicial prevista, tens a opção de adiar a data de
inicio do teu contrato de arrendamento.

Política de Cancelamento

Segurança Garantida

A Collegiate atualizou a política de

O teu bem-estar é a nossa prioridade. Pusemos

cancelamento de acordo com a atual situação,
que está em constante mudança, e de modo a

em prática novas rotinas de limpeza, de
desinfeção e medidas de distanciamento para

que os estudantes elegíveis possam cancelar o

garantir que a tua experiência será a melhor e

seu contrato de arrendamento em circunstâncias
particulares. Vê aqui a nossa Política de

mais segura possível.

Cancelamento atualizada.

Flexible Start
Date Scheme
Should your course be delayed by more
than 21 days, you will have the option to
delay your tenancy start date
accordingly.

Cancellation Policy

Safety Guaranteed

Collegiate has updated its cancellation
policy in line with the constantly-changing
situation so that students are eligible to
be released from their tenancy
agreements under particular
circumstances. See our updated
Cancellation Policy here.

Your wellbeing is at the forefront of our
mind. We have put new cleaning routines,
sanitising facilities and distancing
measures in place to make sure you get
the best and safest living experience
possible.
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Atividades
Um calendário diversificado de atividades permite que os nossos residentes compartilhem
o seu tempo uns com os outros. Tornando-os uma parte ativa da comunidade Collegiate.

Activities
Our activities calendar promotes the integration of our residents from day one, promoting an active and
health lifesyle while becoming part of an international and enriching Collegiate community.
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Instituto Superior de Gestão

Universidade Lusófona

Universidade Europeia

ISEL - Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa

Universidade de Lisboa

ICTE-IUL - Instituto Superior
Ciencas Trabalho e Empresa
IPL - Instituto
Politécnico de Lisboa
Universidade Católica
Portuguesa (Campus Lisboa)
25 MIN

Universidade de Lisboa IST
Instituto Superior Técnico
10 MIN
Universidade Nova de Lisboa
Metro Marquês de Pombal

Centro Hospitalar
de Lisboa Central
Universidade Autónoma de Lisboa
Faculdade de Ciências Médicas
(Universidade Nova de Lisboa)

ISPA (Instituto Universitário de Ciências
Psicológicas, Sociais e da Vida)
Universidade de Lisboa ISEG - Instituto
Superior de Economia e Gestão

IADE

Rua do Conde de Redondo 79, 1167002 Lisbon, Portugal | marquesdepombal@collegiate-ac.com | +351 213 500 070 | https://www.collegiate-ac.pt/
CollegiateMarquesDePombal

| @collegiateac_pt
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Garante o Teu Quarto. Reserva já!
Secure your StudioToday. Book now!
https://euportal.collegiate-ac.com/

