FAQ per a Equity Point - Centric a Barcelona - Equity Point Hostels

1- Què necessito per registrar-me a l'alberg?
2- A quina hora em puc registrar a l'alberg?
3- Com puc reservar un llit?
4- Em cobraran alguna comissió de reserves?
5- Amb quina antel·lació he de fer una cancel·lació?
6- Quantes nits puc estar a l'alberg?
7- Els llençols estan inclosos?
8- L'esmorzar està inclòs?
9- Hi ha accés a internet?
10- A quina hora he de deixar l'alberg?
11- Hi ha pàrquing de cotxes?
12- Com puc arribar a l'alberg?
13- Hi ha alguna hora límit d'entrada a a la nit?
14- Hi ha alguntipus de menjar disponible?
15- Els dormitoris són unisex?
16- Quines formes de pagament accepten?
17- Tenen tarifes setmanals?
18- Qui pot allotjar-se en un dels albergs de la companyia?
1- Què necessito per registrar-me a l'alberg?
Targeta d'identificació amb fotografia, com passaport, llicència de conduir, targeta ID, targeta
nacional de servei militar, etc. La direcció de l'alberg també accepta targetes d'estudiant
vigents.
2- A quina hora em puc registrar a l'albergue?
A les 11:00 am. L'alberg Equity Point Centric, a Barcelona, està obert 24 hores, 7 dies la
setmana. L'hora de sortida és a les 10:00 am, pel que abans de l'hora de check in (12:00 am) la
teva habitació pot no estar a punt l'hoste anterior encara no ha marxat. Si és necessari, pots
deixar els teus objectes personals i entrar al dormitori més tard el mateix dia.
3- Com puc reservar un llit?
Necessitem una notificació de mínim 48 hores d'antel·lació per fer una reserva. Per fer-la,
necessitem una targeta de crèdit vàlida (VISA, Mastercard, Diners o JBC). Reservar es sempre
aconsellable, especialment durant la temporada alta (Febrer-Octubre). Per més informació,
consulta la nostra pàgina de reserves.
4- Em cobraran alguna comisió de reserves?
No, només et cobrarem la primera nit per garantir la reserva. Si no arribes o no truques per
cancel·lar la reserva, perdràs aquest import. Si arribes com estava previst, només hauràs de
pagar el reste de l'estada.
5- Amb quina antel·lació he de fer una cancel·lació?
Les cancel·lacions s'han de fer com a mínim 48 hores abans de l'arribada enviant un email a
info@centricpointhostel.com . Se't carregarà l'import de la primera nit si no ho fas d'aquesta
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manera.

6- Quantes nits puc estar a l'alberg?
Pots estar-hi tant temps com desitgis.
7- Els llençols estan inclosos?
Nosaltres proporcionem el llençol de sota i la coixinera de forma gratuïta. Si necessites més
llençols, tovalloles o mantes, a la recepció te les llogaran.
8- L'esmorzar està inclòs?
Sí, oferim esmorzar continental inclòs en el preu de l'allotjament.
9- Hi ha accés a internet?
Sí, tenim una sala d'internet on pots utilitzar els nostres ordinadors de forma gratuïta durant 20
minuts o bé connectar-te a l'accés de banda ampla wi-fi amb el teu portàtil.
10- A quina hora he de deixar l'alberg?
El Check-out és a les 10:00 am.

11- Hi ha pàrquing de cotxes?
No, però hi ha un parking al costat de l'alberg.
12- Com puc arribar a l'alberg?
Tota la informació de com trobar-nos està a la pàgina web, a l'apartat “com arribar”
13- Hi ha alguna hora límit d'entrada a la nit?
No. Pots s entrar i sortir sempre que vulguis.
14- Hi ha algun tipus de menjar disponible?
Proporcionem esmorzar continental inclòs en el preu. El dia que marxis, si si deixes l'alberg
abans de l'hora de l'esmorzar, ens pots demanar un picnic. A més, tenim un microones i una
nevera per a l'ús dels viatgers.
15- Els dormitoris són unisex?
Tenim habitacions mixtes. Sempre intentem albergar als hostes que viatgen sols en dormitoris
de sexe únic, però no sempre és possible. Si viatges en parella et donarem una habitació
mixta.
16- Quines formes de pagament accepten?
Acceptem efectiu i la major part de targetes de crèdit. No acceptem xecs de viatge.
17- Tenen tarifes setmanals?
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No, no tenim ni tarifes setmanals ni mensuals.
18- Qui pot allotjar-se en un dels albergs de la companyia?
Els nostres albergs són independents i no és necessari ser membre de cap organització per a
allotjar-s'hi. No és necessari mostrar cap targeta d'alberguista per a utilitzar els nostres serveis.
No hi ha límit d'edat, només has de tenir un esperit jove.
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