
Porquê procurar a excelência?

Há já alguns anos que o conceito de integridade

não situacional - fazermos o nosso melhor
absoluto independentemente da situação - nos

tem acompanhado e moldado a forma como

encaramos novos projetos e desafios.

A nossa missão diária é tentar que os nossos
residentes se sintam inspirados pela nossa ética

de trabalho, compromisso e entusiasmo de fazer

melhor a cada dia que passa.

O detalhe que procuramos colocar na decoração
e na definição da melhor disposição dos quartos,

associado ao serviço de qualidade, fará com que

estes jovens tenham uma magnífica estadia nos

nossos espaços. Por fim, acreditamos que a

excelência só poderá ser alcançada quando
somos verdadeiramente apaixonados por aquilo

que fazemos.

+351 965 097 922

www.coolivin.com

A nossa história
Como tudo começou

Somos o Filipe e a Teresa, um jovem casal, e

criámos a Coolivin em Agosto de 2018.

Desde que nos conhecemos, temos tentado

encontrar a resposta para duas questões:

. Como poderemos deixar a nossa marca no Mundo?

. Como poderemos oferecer uma experiência de

excelência a estudantes e jovens profissionais

quando estes se encontram longe de casa?

Neste sentido, a nossa paixão pela arte de bem

receber, design de interiores e hotelaria esteve na

origem da criação da Coolivin.
A nossa equipa proporciona uma experiência de

habitação partilhada com qualidade a estudantes e

jovens trabalhadores, sobretudo deslocados, nos

apartamentos que gerimos na área de Lisboa.

Apesar de estarem longe das suas origens,

acreditamos que o conforto, a localização, a

decoração e a funcionalidade dos nossos espaços

de Coliving irão proporcionar um sentimento de bem

estar a todos os residentes.

Como também tivemos o privilégio de viver no

estrangeiro por algum tempo, sentimos que temos

uma perceção bastante real e enquadrada do que

este tipo de jovens procura quando decide viver

no exterior.

Deste modo, a Coolivin procura tornar a

experiência de alojamento destes jovens

inesquecível, fazendo-os sentir-se em casa desde o

primeiro momento.
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Proposta de termos e condições
Benefícios para os estudantes

Os estudantes da vossa instituição que decidirem reservar com a Coolivin terão as seguintes vantagens:

Vantagens e serviços, de forma detalhada, a que os alunos terão acesso:

Período de reserva

Ano letivo
Setembro a Junho

Semestral
Setembro a Janeiro ou Fevereiro a Junho

Escola de Verão1
Julho e Agosto

Taxa de reserva 100% gratuita 100% gratuita 100% gratuita

Visita presencial 
ou por 

videochamada2
100% gratuita 100% gratuita 100% gratuita

Desconto
na 1ª renda

válido para
reservas até 60 

dias antes do início 
da estadia

válido para
reservas até 60 
dias antes do 

início da estadia

válido para
reservas com 
menos de 60

dias até ao início da 
estadia

válido para
reservas com 
menos de 60 
dias até ao

início da estadia

Monitor curvo
Samsung 27"3

Oferta 5 meses Oferta 1 mês Oferta 1 mês

Limpeza semanal 
do quarto Oferta 1 mês Oferta 15 dias Oferta 15 dias

Transporte a partir 
do aeroporto4

Oferta

de 2f a Sábado
das 09:00 às 21:00

Oferta 

de 2f a Sábado
das 14:00 às 19:00

Oferta 

de 2f a 6f
das 14:00 às 19:00

Taxa
de reserva

100% gratuita

Possibilidade
de visita presencial 

ou por videochamada

Desconto
no 1º mês
de renda

Oferta de 
monitor curvo 
Samsung 27”

Oferta 
de limpeza 
no quarto

Serviço de transporte
do aeroporto até

ao alojamento

1 Se aplicável. 2 Sujeito à disponibilidade da equipa Coolivin. 3 Limitado ao stock existente. 4 Mediante pré-reserva e detalhes do voo até 15 dias antes da chegada.
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Proposta de termos e condições
Solicitações à instituição de ensino

Promoção do website da Coolivin, bem como a

brochura de descontos, por e-mail, a todos os

alunos incoming inscritos nos 2 semestres e, se

aplicável, aos mesmos Alunos da Escola de Verão.

Presença da equipa Coolivin nos Welcome Days,

para promoção dos nossos serviços e ajudar

alunos que ainda não tenham encontrado

alojamento.

Inserção da Coolivin na secção de alojamento do

website da instituição parceira, se aplicável

Presença da Coolivin em eventuais grupos geridos

pela instituição parceira para efeitos de

alojamento, nomeadamente nas redes sociais e/ou

aplicações móveis.
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