Bem-vindo ao
BigCity
Nova residência para estudantes

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

Programa
de eventos para
residentes

Oferecemos uma grande variedade
de espaços comuns para que possas

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

Sobre nós
O BigCity responde a todas as necessidades de um estudante. Entre
os espaços comuns encontrarás salas de estudo, áreas de co-working
e lounge, ginásio, sala de jogos e áreas de TV e um incrível terraço na

Modernas áreas
comuns para conviver

cobertura, para conviver. Todos estes espaços vibrantes são ideais para
interagir com outros residentes e criar um forte sentido de comunidade.

Um terraço exclusivo

com outros residentes

no último piso para
relaxar depois de um
dia exigente

Salas de estudo e
espaços comuns
perfeitos para trabalhos
individuais e em grupo

Um ginásio gratuito
para uma mente
e corpo saudáveis

Vê onde
podes viver...
O BigCity tem espaços para responder às
necessidades de todos, quer queiras partilhar
quarto com amigos ou ter um espaço só
para ti. 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.

Estúdio

Estúdio Twin

B R E A K D OW N
B R E A K D OW N

Cada estúdio beneficia de uma casa de banho privativa,
varanda privativa, cozinha, área de estudo e uma cama de

E S T Ú D I O S TA N D A R D

Os nossos Estúdios twin oferecem o melhor dos dois mundos,

casal (1,20m x 2,00m]. Tudo proporcionando o ambiente

criando uma mistura de espaços privados e compartilhados.

perfeito para relaxar e estudar.

Com espaços comuns a ambos os residentes, que incluem
cozinha e sala de jantar equipadas, e camas individuais, podes

T I PO S D E Q UARTO

ÁR E A D O Q UARTO

• Standard

17.9m2- 23.5m2

aproveitar ao máximo uma vida estudantil com todo o conforto.

• Classic

T I PO S D E Q UARTO

ÁR E A D O Q UARTO

• Premium

• Standard Twin

23.5m2

• Classic +

• Superior

ESTÚDIO TWIN

• Superior
• Premium +
• Duas camas individuais (beliche)

• Acessível
• Cama de 1.20m x 2.00m

• Casa de banho privativa

• Casa de banho privativa

• Muito espaço de armazenamento com uma área
de estudo com mesa e cadeira, guarda-roupa e mesa

• Muito espaço de armazenamento com uma área

de cabeceira

de estudo com mesa e cadeira, guarda-roupa e

• Cozinha privativa com placa de vitrocerâmica,

mesa de cabeceira

micro-ondas e frigorífico

• Cozinha privativa com placa de vitrocerâmica,
micro-ondas e frigorífico

ESTÚDIO PREMIUM

Escola Superior de Enfermagem
UPT - Universidade Portucalense Infante D. Henrique
Politécnico do Porto
Faculdade de Medicina

ISEP Instituto Superior
de Engenharia do Porto

Faculdade de Desporto
FEUP - Faculdade de Engenharia

ESS – Escola Superior de Saúde
UPTEC Science & Technology Park

Localização
ideal
BigCity Porto Asprela é uma nova residência
para estudantes, estrategicamente localizada
no Campus da Asprela - perto das principais
faculdades universitárias. Também fica ao
lado da Estação de metro Pólo Universitário
(linha D) o que permite chegar rapidamente a
todos os pontos-chave da cidade.

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

UCP – Catholic University of Porto
FEP - Faculdade de Engenharia do Porto
Faculdade de Medicina Dentária
UFP – Universidade Fernando Pessoa

Contacta-nos

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

