Bem-vindo ao
BigCity
Nova residência de co-living

Conta de água,
gás e eletricidade
tudo incluído

Estúdios com
wc privativo

Internet wi-fi até
250Mbps

Terraço exclusivo
no rooftop

Metro a
2 minutos a pé

Ginásio

Varandas
privativas em
todos os quartos

Oferecemos uma grande variedade
de espaços comuns para que possa

trabalhar
relaxar
& divertir-se
Email: bigcityporto@beyoo.pt
Telefone: +351 913 079 210
Visite: Beyoo.pt/BigCity

Sobre nós

Um terraço exclusivo
no último piso para
relaxar depois de um
dia exigente

O BigCity cobre todas as necessidades de um profissional. Entre os espaços comuns encontrará
salas de estudo, áreas de co-working e lounge, ginásio, sala de jogos e áreas de TV e um incrível
terraço na cobertura, para conviver. Todos estes espaços vibrantes são ideais para interagir com
outros residentes e criar um forte sentido de comunidade.

Modernas áreas
comuns para conviver
com outros residentes

Diversas áreas
de estudo e espaços
comuns perfeitos para
trabalhar

Um ginásio gratuito
para uma mente
e corpo saudáveis

Estúdios
B R E A K D OW N

Veja onde
pode viver…
O BigCity tem espaços para responder
às exigências do dia-a-dia. Todos os
quartos estão totalmente mobilados com
um alto padrão de qualidade com casa de
banho privativa, varanda privativa, cozinha,
secretária, cadeira e muito espaço de
armazenamento.

Cada estúdio beneficia de uma casa de banho privativa,
varanda privativa, cozinha, área de estudo e uma cama de
casal (1,20m x 2,00m]. Tudo proporcionando o ambiente
perfeito para relaxar e trabalhar quando for preciso.

T I PO S D E Q UARTO

ÁR E A D O S Q UARTO S

• Co-Living Studio

17.9m2- 23.5m2

CO-LIVING STUDIO
CO-LIVING STUDIO +

• Co-Living Studio +
• Co-living Premium Studio

• Casa de banho privativa
• Muito espaço de armazenamento com uma área
de estudo com mesa e cadeira, guarda-roupa e mesa
de cabeceira
• Cozinha privativa com placa de vitrocerâmica,
micro-ondas e frigorífico

CO-LIVING PREMIUM STUDIO

INESC TEC

UPTEC

Localização
ideal
O BigCity Porto Asprela é uma nova
residência de co-living e está situado a uma
curta distância das principais entidades de
investigação, desenvolvimento e inovação no
Campus da Asprela, e adjacente à estação de
metro Pólo Universitário (linha D) para permitir
chegar rapidamente a todos os principais
locais de a cidade.
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Contacte-nos

Email: bigcityporto@beyoo.pt
Telefone: +351 913 079 210
Visite: Beyoo.pt/BigCity

