
Benvingut a
la Residència
d’Estudiants

La Seu!

A l l o t j a m e n t



Hola!
Som la Residència

d’Estudiants La Seu

Resolem les teves necessitats d'allotjament
perquè puguis trobar-te com a casa

mentre fas un nou pas en els teus estudis!



La Residència
d’Estudiants La Seu,
es troba al bell mig 

de la ciutat!

https://cutt.ly/dn0B5OY

La Residència d’Estudiants La Seu, és el nou allotjament pel jovent al centre 
de la Seu d'Urgell. Situada a la millor localització possible perquè puguis 

viure la teva experiència universitària, podràs anar caminant a la teva univer-

sitat o l’escola cada matí o desplaçar-te en pels seus voltants en pocs minuts.

Aquí passaràs molt temps amb els teus amics de la uni. Hem creat un ambient 

acollidor, modern i funcional perquè puguis estudiar amb tranquil·litat,

menjar saludablement, descansar i divertir-te.

No perdis l'oportunitat de formar part de la nostra gran família, en el millor 

ambient i amb totes les facilitats pensades per aprofitar al màxim aquesta 
etapa de la teva vida!

Clica aquí i coneix la
nostra ubicació i el seu entorn

Més enllà de la teva habitació,
 tens un món per descobrir ...i gaudir!





Tenim opcions d'allotjament a la teva mida i amb totes les comoditats que necessites per 
a la teva etapa universitària. 

Posem a la teva disposició 58 places distribuïdes en 23 habitacions individuals / dobles 
i 2 habitacions triples, amb diferents modalitats d'allotjament per a adaptar-nos a tu.

Descobreix les nostres habitacions recentment remodelades! Quina és la teva?

Tenim habitacions
remodelades i adaptades

a les teves necessitats

Habitació
 individual

Gaudeix del teu 
espai personal!

Habitació
Doble

Experiències
compartides!

Habitació
Triple
Gaudeix de totes les 
comoditats, amb 
costos més ajustats.



Mitja
Pensió
(Esmorzar + dinar
o sopar)

Habitació
Individual
Gaudeix del teu espai personal!

* Habitació completament moblada
* Bany privat complet
* Armari individual
* Escriptori
* Climatització: calor - fred
* Wifi
* Consums de llum, aigua i internet inclosos

* Preus per mes (Iva inclòs).
* Estada mínima de 6 mesos.
* Servei de menjador de dilluns a divendres.
   (Caps de setmana opcionals)

665 €

Pensió
Completa
(Esmorzar + dinar 
+ sopar)

775 €

Gaudeix de:









Mitja
Pensió
(Esmorzar + dinar
o sopar)

Habitació
Doble
Experiències compartides!

* Habitació completament moblada
* Bany privat complet
* Armari individual
* Escriptori
* Climatització: calor - fred
* Wifi
* Consums de llum, aigua i internet inclosos

* Preus per mes (Iva inclòs).
* Estada mínima de 6 mesos.
* Servei de menjador de dilluns a divendres.
   (Caps de setmana opcionals)

565 €

Pensió
Completa
(Esmorzar + dinar
+ sopar)

675 €

Gaudeix de:









VAL DE BENVINGUDA DE 200€
Tenim per a tu un 

Ser resident nostre
té el seu premi!

Formalitza la teva reserva de plaça amb
100€ des del 23 de juny al 31 de juliol 2021.

1

Rebràs un val de 200€ per a utilitzar com a
pagament del mes que prefereixis durant el
nou curs 2021-2022.

2

Promoció vàlida només per a habitacions
dobles.

3

Condicions

Anima't i aprofita aquesta promoció!

Aquest val de benvinguda és vàlid des del 23 de juny al 31 de juliol de 2021  *  No és transferible amb altres 

promocions i/o residències del grup  *  Aquesta promoció només és vàlida per a la Residència d’Estudiants 

de La Seu i es podrà bescanviar durant el curs escolar de setembre 2021 a juny 2022.



Mitja
Pensió
(Esmorzar + dinar
o sopar)

Habitació
Triple
Gaudeix de totes les comoditats, amb costos més ajustats.

* Habitació completament moblada
* Bany privat complet
* Armari individual
* Escriptori
* Climatització: calor - fred
* Wifi
* Consums de llum, aigua i internet inclosos

* Preus per mes (Iva inclòs).
* Estada mínima de 6 mesos.
* Servei de menjador de dilluns a divendres.
   (Caps de setmana opcionals)

385 €

Pensió
Completa
(Esmorzar + dinar
+ sopar)

495 €

Gaudeix de:









Millorem la
teva experiència

amb els nostres serveis!

Àrees esportives MenjadorBanys privats

Aire condicionat
/ calefacció

Sala de
reunions

Gimnàs

Pàrquing

Bugaderia

Vigilància 24 horesAtenció
personalitzada

Àrees comuns



6 Raons per triar la
Residència d’Estudiants La Seu

30 anys
d'experiència 

Habitacions
reformades

En allotjament per a estudiants 
(Residència d’Estudiants Tarragona) 
i Turístiques a: Bagà, Sant Martí de 
Sesgueioles, Tarragona i La Seu 
d’Urgell. El nostre secret és vetllar 
per les necessitats dels usuaris.

Noves, còmodes, 
il·luminades i amb els comple-
ments necessaris per facilitar 
la teva etapa estudiantil.

Comoditat

Comptem amb un equip dedicat a 
donar-te un bon servei de recepció, 
manteniment, neteja de les 
instal·lacions, etc.

Ubicació Seguretat

La residència és a una zona 
privilegiada de la Seu en ple centre! 
I molt a prop dels principals
centres educatius i universitat.

La seguretat és molt important per 
a nosaltres, per això, comptem amb 
seguretat les 24 hores del dia.

Alimentació

Comptem amb cuina  in situ. Els 
menús estan dissenyats per la 
nostra dietista i els plats són 
elaborats per  professionals del 
sector hoteler.



Vols veure més de
La Residència d’Estudiants La Seu?

Descobreix la nostra galeria!



Sala Comuna



Sala Comuna



Sala Comuna



Gimnàs



Gimnàs



Vols veure més de
La Residència Estudiantil La seu?

Descobreix la nostra galeria

Vols veure més de
La Residència Estudiantil La seu?

Descobreix la nostra galeria

Vols veure més de
La Residència Estudiantil La seu?

Descobreix la nostra galeria

Vols ser part de 
la Residència d’Estudiants La Seu?

A l l o t j a m e n t

C/ Sant Joan Baptista de La Salle, 51. 25700 - La Seu d’Urgell.

+34  973.35.38.16
+34  607.55.24.74

receplaseu@revisa.cat

www.aie.revisa.cat

Escriu-nos per a reservar o per a més informació


