Allotjament
Barcelona (Ciutat Vella)
T. +34 608 608 829
T. +34 935 953 953
infociutatvella@unihabit.com

Ubicació: Plaça de les Caramelles n. 5 08001 Barcelona (al costat del MACBA)
La residència de Ciutat Vella està ubicada en un barri actiu i multicultural que ofereix una àmplia oferta
cultural i d’oci. El barri és conegut per les seves galeries d’art, llibreries, el MACBA (Museu d’Art
Contemporani) i el CCCB (centre d’exhibicions), amb un ambient jove i universitari per la seva proximitat.
Ofereix una cèntrica ubicació des d’on es pot arribar caminant a molts punts d’interès amb gran oferta de
transport públic per desplaçar-se per tota la ciutat.

Serveis de la residència inclosos en la tarifa
• Habitacions amb: bany complert,
calefacció i aire condicionat, kitchenette
(microones amb grill, frigorífic amb
congelador, aigüera i utensilis bàsics de
cuina)
• Consums d’aigua i llum
• Recepció 24 hores
• Sistema de vigilància electrònica
• Internet per wifi
• Jardí pati exterior

• Terrasses amb solàrium
• Cuina comunitària
• Àrea de multimèdia
• Zones àmplies de menjador-estar
• Sales d’estudi
• Servei de neteja setmanal de l’habitació
• Aparcament per bicicletes
• Activitats culturals, d’oci i esportives

Serveis opcionals
• Autoservei de copisteria
• Autoservei de bugaderia
• Servei de canvi de llençols i tovalloles
(setmanal) : 45 euros/mes
• Servei de vending
• Set de roba de llit: 40 euros
• Set de tovalloles: 20 euros
• Pàrquing opcional
Tarifes per allotjament 2018-2019 – Preus per persona i mes (consums inclosos)
Tipus d’allotjament
Habitació individual
Habitació ind. superior
Habitació doble
Habitació triple
Matrícula (quota anual)

Període a partir de 9
mesos
750 €
950 €
590 €
470 €
350 €

Període de 4 a 8
mesos
875 €
1.075 €
660 €
525 €
250€

Període de 1 a 3
mesos
925 €
1.125 €
710 €
575 €
150 €

Tarifes amb IVA inclòs.
Per períodes diaris, setmanals o per grups, consultar preus: infociutatvella@unihabit.com
Reserva i fiança: La reserva s’ha de fer a través de www.unihabit.com en l’apartat de reserves, amb el
previ pagament de 200 euros. En cas de ser admesos, aquesta quantitat anirà a compte de la fiança
definitiva de dues mensualitats del lloguer. En cas que no quedin places disponibles es retornarà aquest
import als sol·licitants que no hagin estat admesos. En cas que el sol·licitant hagi estat admès però renunciï
a la seva plaça, la fiança no serà retornada. Excepcions: Quan el resident no hagi estat admès a la
universitat i presenti documentació oficial que ho acrediti abans del 10 de juliol, es procedirà a la devolució
de la fiança.

