
Who are we?
Coolivin is a Portuguese lifestyle brand providing 

students and young professionals with a premium 

coliving experience in several of the most desirable 

locations across Lisbon  and  expanding  rapidly  to  

meet  the  demand.  

Look  no  further  and  come ‘live it up’ with Coolivin!

Period of stay

Academic year
September to June

Semester
September to January or February to June

Summer school 1
July and August

Booking fees 100% free 100% free 100% free

In-person 
viewing or by 

videocall 2
100% free 100% free 100% free

Discount on 
last month rent

valid up to 
90 days before

the move-in date

valid up to 
90 days before

the move-in date

 valid for bookings 
made shorter than

90 days before
the move-in date 

 valid for bookings 
made shorter than 

90 days before 
the move-in date 

Curved monitor
Samsung 27” 3  5 months free 2 months free 1 month free

Weekly cleaning
in the bedroom 1 month free 2 weeks free 1 week free

Pick up service 
from the airport 2 ; 4

Free

Monday to Friday
 9AM to 7PM

N/A N/A

No
booking fees

In-person viewing
or by videocall

Discount on
last month rent

Curved monitor 
Samsung 27” 

Weekly cleaning 
in the bedroom

Pick up service
from the airport

1 If applicable. 2 Subject to Coolivin team’s availability. 3 Subject to availability. 4 Upon pre-booking and flight details provided up to 15 days before arrival.
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Special offer for students
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Quem somos?
A Coolivin é uma marca portuguesa de alojamento e 

bem estar que oferece diversos quartos privados 

em espaços de co-habitação para estudantes e 

jovens profissionais nas localizações mais 

apetecíveis da área de Lisboa. 

Não  procures  mais  e  junta-te  à família Coolivin! 

Período de reserva

Ano letivo 
Setembro a Junho

Semestral 
Setembro a Janeiro ou Fevereiro a Junho

Escola de Verão 1 
Julho e Agosto

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

Visita presencial 
ou por 

videochamada 2
100% gratuita  100% gratuita  100% gratuita

Desconto
no último mês

de renda

válido para 
reservas até 90 dias 

antes do início da 
estadia

válido para 
reservas até 90 dias 

antes do início da 
estadia

válido para reservas 
com menos de 90 

dias até ao início da 
estadia

válido para reservas 
com menos de 90

dias até ao início da 
estadia

Monitor curvo 
Samsung 27” 3  Oferta 5 meses  Oferta 2 meses Oferta 1 mês

Limpeza semanal 
do quarto Oferta 1 mês  Oferta 2 semanas  Oferta 1 semana

Transporte a partir 
do aeroporto 2 ; 4

Oferta 

de 2f a 6f
das 09:00 às 19:00

N/A N/A

Taxa
de reserva

100% gratuita 

Possibilidade
de visita presencial 

ou por videochamada

Desconto
no último 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.

2

Oferta especial para estudantes
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