
ESTRUTURA FINANCIADA PORE DE

COLABORAÇÃO

PARCEIRO

UMA INICIATIVA DE ESTRUTURA FINANCIADA POR APOIO COFINANCIAMENTO

Durante o SUMMER LAB’19, a CPR Viseu e o Teatro Viriato asseguram – através de um protocolo com o Instituto Politécnico de 
Viseu (IPV) – condições especiais de alojamento nas residências (feminina e masculina) dos Serviços de Ação Social do IPV (lo-
tação limitada) e de jantar na cantina do Campus.

1. As residências do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) dispõem de rececionista/vigilante 24h/dia. 

2. O alojamento só pode ser reservado por 8 noites, com chegada a 14 de julho e partida a 22 de julho. Se pretendem chegar mais cedo ou partir mais tarde, terão de providenciar alojamento extra. 

Se não pretenderem ficar nas residências dos Serviços de Ação Social terão de providenciar alojamento por conta própria. 

3. Relativamente às restantes refeições, tanto no Campus Politécnico de Viseu, como nas imediações do Teatro Viriato e Lugar Presente, os participantes podem encontrar alguns restaurantes.

ALOJAMENTO E REFEIÇÕES

ALOJAMENTO 8 noites em quarto duplo e/quarto individual com ou sem WC privativo, em residência feminina e masculina. (1) (2)

PREÇOS/8 NOITES
Quarto duplo – 22,50€
Quarto individual s/ wc privativo – 30,00€
Quarto individual c/wc privativo – 35,00€ 

CHECK IN Domingo, 14 de julho, a partir das 16h00 

CHECK OUT Segunda-feira, 22 de julho, a partir das 14h00

RESERVAS bilheteira@teatroviriato.com (após confirmação de inscrição)

FACILIDADES COMUNS
Sala de convívio, cozinha equipada (à exceção de louças) e lavandaria (1,20€ para máquina de lavar roupa, 
o mesmo valor é aplicado na utilização da máquina de secar roupa).

PAGAMENTO 15 de julho

LOCALIZAÇÃO Av. José Maria Vale de Andrade – Campus Politécnico, Viseu

REFEIÇÕES 
Opção de jantar (refeição completa) na cantina do Campus Politécnico: 
3,50€ (apenas para os participantes que ficarem alojados nas residências). Disponível ementa vegetariana. (3)

TRANSPORTE 
Gratuito. 
Apenas entre as Residências dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viseu 
e o Teatro Viriato e vice-versa, entre os dias 15 e 21 de julho, em horários previamente definidos. 

programa intensivo de formação em dança 15 -21 JUL’19
teatro viriato,  viseu


