
País de destino Espanha 

Cidade de destino Madri/Getafe 

Estilo da moradia Apartamento - República 

Endereço Calle Blasco de Garay, 5, piso 1, puerta 4- Madri. Código postal 28017. 

Tipo de quarto Individual 

Quantos quartos possui a 
moradia? 

3 

Quantos banheiro possui? 1 

Quantas pessoas dividem a 
moradia no total? 

3 

Quais desses itens possui? Televisão, Internet Wi-Fi, Máquina de lavar 

Quais desses itens o quarto 
possui? 

Cama de solteiro, Escrivaninha, Guarda roupas, Prateleira, Ventilador, Aquecedor, O 
ventilador eu que comprei, mas deixei lá para outra aluna da faculdade 

Quais desses itens o banheiro 
possui? 

Chuveiro, Espaço para coisas pessoais 

Quais desses itens a cozinha 
possui? 

Geladeira, Freezer, Fogão, Forno, Microondas, Utensílios de cozinha, Armários, Panela 
de pressão 

Tempo gasto da moradia até a 
universidade 

Eu escolhi uma moradia relativamente longe por querer morar em Madri mas não ter 
dinheiro para alugar um apartamento perto de Sol (geralmente custam 600 euros o 

quarto). Eu pegava o metro em Argüelles (2 quarteirões de casa) na linha 3 e ia até Sol 
(4 estações - 6 minutos) e lá pagava um trem até a faculdade (linha C4 sentido Parla), 
demorava de 1 a 2 minutos para chegar ao trem, que demorava entre 18 e 23 minutos 

para chegar a Getafe, que se andava mais uns 5-8 minutos até a faculdade). O que 
geralmente levava de 35 (geralmente) a 50 minutos (raras ocasiões) para chegar, 
dependendo da sincronia do horário que sair de casa com o do trem e hora do dia. 

Tempo gasto da moradia até o 
centro da cidade 

9 minutos de metro (andar até ele e pegar linha 3) ou 20 minutos caminhando. Isto para 
chegar ao centro geográfico (Sol), porém a área de Argüelles é de certa maneira 

também reconhecida como centro, e tem todas as facilidades. 



 

Facilidades próximas 
Supermercados, Padarias, Quitandas, Bancos, Farmácias, Restaurantes, Bares, Pontos 
de ônibus/metro, Shopping, Parque, Arguëlles só é menos conectada que Sol, há todos 

os tipos de transporte e lojas perto, além de um El Corte Ingles. 

Moradia destinada a um gênero 
específico? 

Moradia feminina 

Mais detalhes 
O locador, Javier, é muito prestativo e educado. Sempre que tive pequenos problemas 
desde luzes queimadas, gavetas quebradas e até esquecer a chave ele prontamente 

dirigiu desde Pozuelo até Madri para me ajudar. Muito confiável também. 

Custo mensal do aluguel 330 

Existe algum custo extra? Sim; custos de energia e gás (calefação). Água e condomínio são inclusos no aluguel. 

A universidade estrangeira 
ajudou nesse processo? 

Não 

Você utilizou sites ou grupos no 
Facebook para encontrar sua 
moradia? 

Usei; aluguei pelo spotahome.com, mas vi outros como o uniplaces.com, idealista.com 
(cuidado com este, pois é como um classificado, já vi problemas de fraude por ele - exija 

um contrato e fale com vizinhos antes de fechar).  
 

https://www.facebook.com/groups/1614517075475069/?fref=ts 
https://www.facebook.com/groups/pisosyhabitacionesmadrid/?ref=group_browse_new 

https://www.facebook.com/groups/1533494496898861/?ref=group_browse_new 
https://www.facebook.com/groups/esnuc3m20152016/?ref=group_browse_new 
https://www.facebook.com/groups/783742511730591/?ref=group_browse_new 

https://www.facebook.com/groups/Madrid.Apartments.Madrid.Roommate.Flat.Search/?re
f=group_browse_new 

Contato do responsável +34 639262966 (whatsapp) 

Você recomendaria essa moradia 
para outros alunos? 

O apartamento é muito pequeno, mas a cozinha é muito boa - importante quando você 
gosta de cozinhar como eu e muito raro em Madri. O preço, especialmente para a 

localização é inacreditável, por menor que seja o quarto, esse preço geralmente se paga 
por quartos sem janela num apartamento com mais 7 pessoas. Dá um pouco de trabalho 

para chegar a faculdade, mas nada extraordinário para mim. 

Outros comentários 
Evite morar em Getafe se quiser curtir a vida noturna de Madri- se não for o caso, pode 
ser uma alternativa bem econômica. Também, busque morar nas áreas perto de linhas 

que vão direto para Sol (1, 2 e 3), e não pense em depender da linha 5. 


