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Novíssimo e confortável apartamento no 17º andar de um moderno edificio de 26 andares no 
centro de Santiago, a passos da Igreja de São Francisco. 

O edificio possui recepção com porteiro 24 horas, academia e uma piscina a céu aberto no terraço, 
com uma incrível vista panorâmica para Santiago e Cordilheira dos Andes. Auto-serviço de 
lavanderia disponível dentro do edifício. Tamanho do apartamento: 38 m²  
Fotos:  https://photos.app.goo.gl/TKZVD0AqbcWCStRn1 
 

Número de quartos: 

 1 quarto + 1 banheiro com ducha e banheira 

 Sala de estar com sofá-cama e cozinha americana  

Equipamentos: 

 Cama king size (1-2 pessoas) 

 Smart TV- Internet WiFi 

 Cozinha equipada com geladeira, fogão elétrico de 2 bocas e microondas  

 Armários embutidos, aquecedor elétrico.  

 Uso livre da piscina e academia de ginástica 

 Auto-serviço de lavanderia dentro do edifício (não incluído nas taxas) 

Localização: Excelente localização no centro de Santiago, próximo a pontos turísticos importantes 

como Cerro Santa Lucía, Barrio Bellas Artes e Barrio Lastarria- ambos com uma grande variedade de 

pubs, galerias, restaurantes e lojas. O edifício está a 20 minutos de distância da escola, levando em 

consideração deslocamento através de ônibus ou metrô (estação Universidad de Chile a 5 minutos 

a pé do edifício). 

Serviço de limpeza: inclui limpeza e troca de lençois e toalhas 1 vez por semana. 

Check in: Domingos – o mais cedo possível 

Check out: Sábados 11 a.m.   

 

 

 

PACOTE ESPECIAL 4 SEMANAS – ESPANHOL + ALOJAMENTO 

4 semanas apartamento mobiliado + 

4 semanas curso INTENSIVO de espanhol 
4 semanas apartamento mobiliado + 

4 semanas curso SUPER INTENSIVO de espanhol 

1 pessoa US$ 1290 1 pessoa US$ 1490 

2 pessoa US$ 1890 2 pessoa US$ 2290 

Inclui: 80 aulas grupais, matrícula, materiais,  

transfer aeroporto-alojamento 
Inclui: 120 aulas grupais, matrícula, materiais,  

transfer aeroporto-alojamento 
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