¡BIENVENIDOS AL NERVIÓN!
Zapraszamy do studenckiej rezydencji euroMind zlokalizowanej w Sevilli!
Oferujemy:
 rezydencję idealną dla dużych grup (do 45 osób);
 współdzielone pokoje dla uczniów z łazienkami w każdym pokoju;
 pokoje prywatne dla opiekunów grup z łazienkami;
 klimatyzację i ogrzewanie w pokojach regulowane indywidualnie w każdym
pokoju;
 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacja), nieograniczony dostęp do
napojów i przekąsek;
 personel sprzątający i dostęp do pralni, ręczniki i prześcieradła;
 bezpłatny dostęp do WiFi, taras, basen na tarasie.

Kontakt:
Calle Frncisco Pacheco
51; 41005 Sevilla
e-mail:
info@euromind.es
tel.: +34 955 220 932

LOKALIZACJA
Rezydencja
zlokalizowana
jest
w południowo-wschodniej części miasta,
w dzielnicy Nervión. W pobliżu znajduje się
stacja metra Gran Plaza (350m) oraz
przystanki linii autobusowych 2 (400m) i 05,
22, 29, 52 (350m), którymi w kilkanaście
minut można dojechać do centrum.

ZAKUPY W DZIELNICY NERVION:
 Supercor Express (Gran Plaza 2; 300m),
 Lidl (Av. Eduardo Dato 89-91; 500m),
 centrum handlowe Los Arcos (ok. 13 min.
spacerem) i Nervion Plaza (ok. 12 min. pieszo)

CZAS WOLNY W DZIELNICY
NERVIÓN:
 centrum handlowe Nervión Plaza z
salami kinowymi,
 park Amate z boiskiem do gry w
siatkówkę na świeżym powietrzu,

UDOGODNIENIA
POMIESZCZENIA I SPRZĘTY:
 obszerna jadalnia z telewizorem, z
lodówkami, kuchenkami mikrofalowymi i
czajnikami elektrycznymi;
 strefa wypoczynku na dachu: duży taras
do
wypoczynku
ze
stolikami,
krzesełkami, leżakami, piękny widok na
okolicę;
 pralnia
(dodatkowo
płatna)
z
nieograniczonym dostępem, żelazkiem i
deską do prasowania;

POSIŁKI:
 śniadanie: szwedzki stół z szerokim
wyborem produktów (płatki śniadaniowe,
chleb, produkty mleczne, szynka, sery,
herbatniki;
 obiad: serwowany przez naszą wspaniałą
kucharkę,
 kolacja: również przygotowywana przez
kucharkę, zawiera ciepłe dania;
 24-godziny dostęp do słodkich przekąsek,
owoców, produktów mlecznych, kawy
i herbaty.

 bezpłatne
Wi-Fi
pomieszczeniach.

we

wszystkich

 Klimatyzacja w każdym pokoju
 Winda

POKOJE
 zakwaterowanie posiada parter i dwa piętra,
 na każdym piętrze znajdują się pokoje
wieloosobowe dla uczniów z łazienkami,
 dla nauczycieli posiadamy pokoje dwuosobowe
i pojedyncze.

ZAPRASZAMY!!!

