
 
 
 
CASA DE FAMÍLIA (DE DOMINGO A DOMINGO) 

 

 

  

Hospedagem 2019 
(27 de julho de 2018)* 

                                                           

 

Meia pensão: café da manhã e jantar 
 
Inclui: meia pensão durante a semana e pensão completa nos fins de semana. 
Lavanderia duas vezes por semana. Toalhas e lençóis, Wi-Fi gratuito. 
Distância da escola: 5- 30 minutos (caminhada) 
Aviso: uma semana 
 
Quarto de solteiro + banheiro compartilhado: 196€ por semana 
Quarto de solteiro + banheiro privativo: 231€ por semana 
Quarto de casal + banheiro compartilhado: 161€ por semana 
Quarto de casal + banheiro privativo: 175€ por semana 
 
Taxa adicional para dieta sem glúten: 15€ por semana 
 
Pousada com acesso à cozinha 
 
Inclui:  café da manhã e uso da cozinha para preparo de suas próprias refeições, 
lavanderia duas vezes por semana, toalhas e lençóis, Wi-Fi. 
Distância da escola: 5- 30 minutos (caminhada) 
Aviso: uma semana 
 
Pousada com acesso à cozinha: 392€ por mês 
 
 

RESIDÊNCIAS PARTICULARES (LÉONARD DE VINCI, ADAGIO E ODALYS) - VEJA MAIS INFORMAÇÕES EM NOSSO PANFLETO 

 

 

Inclui: estúdio mobiliado, toalhas e lençóis, Wi-Fi, lavanderia (extra) 

Distância da escola: 10-20 minutos (caminhada) 
Aviso prévio: um mês 
 
Léonard de Vinci 

 Estadias longas (setembro a maio): 400€ por mês, abertura de conta de luz, 
taxa de inscrição: 240 €  (sem TV, abertura de conta de luz, depósito de 400€)  

 Estadia de 3 meses ou mais: 550€ por mês 
               (sem TV, abertura de conta de luz, depósito de 400€)  

 Estadia de 30 noites a 3 meses:  23.00€ por noite. (TV, cama feita à chegada, luz 
incluída, sem depósito, sem aviso prévio) 

 

Adagio 
 Estadia de 3 meses ou mais: 550€ por mês 

 

Odalys  

 Estadia de 3 meses ou mais: 550€ por mês 

Institut de Touraine 
 



 

ALUGUEL DE APARTAMENTO MOBILIADO - DISPONÍVEL O ANO INTEIRO - VEJA NOSSO PANFLETO 

 

 

 

Inclui: casas, apartamentos ou estúdios mobiliados  
Distância da escola: 5-20 minutos (caminhada) 
Aviso prévio: um mês 
Depósito: um mês de aluguel 
 
Estúdios: 600 a 900€ por mês, dependendo da estadia 
Apartamentos/casas: 800€ a 2000€ por mês, dependendo da estadia 
 

HAMEAU SAINT-MICHEL – DISPONIVEL DE JUNHO A AGOSTO - VEJA NOSSO PANFLETO 

 

 

 

Inclui: Quarto com café da manhã - água e luz, lençóis e toalhas, Wi-Fi, lavanderia 

(extra), limpeza semanal, Wi-Fi e associação. 
Meia pensão é obrigatória para estadias superiores a um mês - 100€ por mês 
Distância da escola: 2 minutos (caminhada) 
Aviso prévio: um mês 
Depósito: 130€ 
Estadias breves disponíveis mediante solicitação 

Quarto de solteiro com banheiro privativo: 598€ por mês 
Quarto de solteiro com banheiro compartilhado: 530€ por mês 
Quarto de casal com banheiro privativo: 470€ por mês 

ALOJAMENTOS UNIVERSITÁRIOS - DISPONÍVEIS DE JUNHO A AGOSTO - VEJA NOSSO PANFLETO 

 

 

 

Inclui: estúdio ou quarto mobiliado, lençóis e toalhas, kit de cozinha e de limpeza,   

Wi-Fi , lavanderia (extra) 

Distância da escola: 20-30 minutos (caminhada) 

Aviso prévio: uma semana 

Depósito: 100 €  

Tonnelé, Boucher, Rabelais (estúdios): 475€ por mês 
Colomb (quarto de solteiro + banheiro privativo): 300€ por mês 

HOTÉIS - DISPONÍVEIS O ANO INTEIRO - VEJA NOSSO PANFLETO 

 

 

 

Inclui: quarto de solteiro ou de casal 

Distância do Institut : 5-10 minutos (caminhada) 

Hotel **: 75-90 € por noite – quarto de solteiro sem café da manhã 
Hotel ***: 95-120 € por noite – quarto de solteiro sem café da manhã 

1, rue Grandière – BP 72047 – 37020 Tours Cedex 1, França Tel. +33 – (0)2 4705 7683  
E-mail: contact@institutdetouraine.com 

Site Internet: www.institutdetouraine.com  
 

*Alguns vistos podem permitir que o aluno tenha acesso a financiamentos 
*Tarifas sujeitas a alterações sem aviso prévio 
*A tarifa real será confirmada no momento da reserva 
*Recomenda-se aos alunos que reservem suas hospedagens quando se inscreverem em um curso 
*O Institut de Touraine sugerirá outras opções se não houver vagas 
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