Acomodação

Acomodação
Fazemos o possível para que você se sinta totalmente à vontade nas acomodações do seu país anfitrião. Quer você fique
hospedado em casa de família, em residência estudantil, em
um hotel ou pensão, pode ter a certeza de que todas as acomodações foram cuidadosamente selecionadas pelo Eurocentres. Você será mimado por opção:
escolha a acomodação que melhor atende as suas necessidades.
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Acomodação

Casa de família

A maioria dos alunos no Eurocentres optam
pelo nosso programa de hospedagem em casa
de família. É uma das melhores maneiras de
conhecer os costumes do seu país anfitrião e
uma chance inteligente de praticar seus novos
conhecimentos linguísticos. Você terá um quarto só para você, mobiliado de acordo com os
bons padrões locais. Se você tem pedidos especiais, como uma dieta vegetariana, nos informe
ao preencher o formulário de matrícula. Faremos o possível para satisfazer os seus pedidos ao
selecionarmos a sua acomodação. As casas de
família – com e sem crianças, casais mais velhos e
pessoas solteiras – são cuidadosamente selecionadas e inspecionadas com regularidade pelo
nosso pessoal do local, seguindo parâmetros exatos de qualidade. Há vários anos que colaboramos com os nossos anfitriões e todos eles possuem já uma vasta experiência em cuidar de seus
hóspedes.

Residência estudantil

Em residência estudantil você terá a possibilidade de conhecer alunos vindos de todas as
partes do mundo e de construir e aprofundar
novas amizades. Você terá o seu próprio quarto
e será responsável pelas suas refeições. Algumas
residências ficam perto de refeitórios universitários, onde você pode comer por um preço razoável. Outras têm cozinhas comuns, onde você
pode preparar as suas refeições, embora nem
todas estejam equipadas com utensílios de cozinha.

Hotel ou apartamento

A maioria dos nossos apartamentos são simples
e os estúdios são comfortáveis, com quarto/sala
de estar e cozinha. O tipo de apartamento varia
de acordo com a localização. É com satisfação
que também proporcionamos acomodação em
hotéis ou pensões. Colaboramos com hotéis de
2, 3 e 4 estrelas, bem localizados, a preços atrativos para os alunos do Eurocentres.
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