ACOMODAÇÃO DE LUXO
PARA ESTUDANTES EM
BRISBANE

STUDENT ONE NA ADELAIDE STREET
Student One na Adelaide Street tem capacidade para 687 estudantes e é localizada no coração de Brisbane, bem próximo a
várias opcões de transporte público e da maioria das universidades e escolas de língua, sem falar em restaurantes, compras
e entretenimento de primeiro mundo.
Além de curtir vistas incríveis da moderna cidade de Brisbane de seu apartamento mobiliado, todos os moradores da
Student One têm acesso gratuito a internet rápida e ilimitada, inúmeras áreas de convivência, lounges de estudo, academia,
salão de jogos, bicicletas gratuitas, lanchonetes e até um supermercado no prédio. Isso sem falar no serviço de recepção
estilo hotel, por 24 horas, 365 dias ao ano.

STUDENT ONE – TARIFAS PARA 2017
(CONFIRA O NOSSO SITE PARA PROMOÇÕES ESPECIAIS)*

ACOMODAÇÃO
Estúdio
Estúdio Executivo
Estúdio Duplo (por pessoa /por semana)
Estúdio King
Apartamento de 5 quartos

12 MESES
$449
$489
$259
$469
Superior $329
Standard $309

6 MESES
$469
$519
$279
$489
Superior $349
Standard $329

4 SEMANAS +
$499
$549
$299
$519
Superior $369
Standard $349

*Todas as tarifas são por semana e já incluem as taxas do Governo. | *Todas as tarifas são sujeitas a disponibilidade no ato da reserva.
Para estadias de mais de quatro semanas, é necessário pagamento de Bond (cheque-caucão). Visite www.rta.qld.gov.au para mais detalhes.

KITS PARA SEU QUARTO
Kit De Cozinha – $95.00
Inclui: 2 x pratos de jantar, tigelas,
pratos de acompanhamento, copos,
canecas de café, garfos, facas e
colheres de sobremesa + 3 panelas, 1
frigideira, 1 faqueiro, utensílios diversos
de cozinha e escorredor de macarrão.
Kit De Utensílios – $20.00
Inclui: 2 x tigelas, pratos de jantar,
pratos de acompanhamento, copos,
caneca de café e 2 x facas, garfos e
colher de sobremesa.

Kit De Cama (Solteiro)
E Banho – $129.00
Inclui: 1 x toalha, tapete de banheiro,
toalha de mão e de rosto + 2
travesseiros, 1 edredom King solteiro,
12 cabides e 1 bolsa de lavanderia
Kit De Cama (Queen)
E Banho – $142.00
Como citado acima, mas para cama
tamanho Queen.

Kit De Toalhas – $30.00
Inclui 1 x toalha, tapete, toalha de
mão e toalha de rosto.

KITS PARA ALUGUEL
Aluguel semanal – $11.00 por semana
Kit de cozinha + utensílios.
Aluguel semanal – $11.00 por semana
Kit de cama e banho.

Kit De Cama (King) E Banho – $173.00
Como citado acima mas para cama
tamanho King.
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ACOMODAÇÃO DE LUXO
PARA ESTUDANTES EM
BRISBANE

APARTAMENTOS
MOBILIADOS E COM
AR-CONDICIONADO

BICICLETAS
GRATUITAS

LOCALIZADA NO
CORAÇÃO DE
BRISBANE

SUPORTE DE
RECEPÇÃO
24 HORAS

ACADEMIA E
SALÃO DE
JOGOS

TARIFAS A PARTIR DE $259
POR PESSOA, POR SEMANA NUM ESTÚDIO DUPLO.
Estadias flexíveis a partir de 4 semanas até 12 meses
(sujeito a disponibilidade).

GARANTA JÁ A SUA
VAGA NO NOSSO SITE:

STUDENTONE.COM
Visite nosso site ou fale com
o seu agente sobre sua estadia
na Student One!
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INTERNET
RÁPIDA E
ILIMITADA

