Alberg a Barcelona Equity Point - Centric - Equity Point Hostels

Alberg a Barcelona - Equity Point Centric
Entre els nostres albergs a Barcelona, el Equity Point Centric s’assenta amb orgull, enmig
de totes les obres mestres modernistes, ostentosos hotels i boutiques chic, com un cucut que
és introduït en el més luxós dels nius.
Deixeu-vos seduir per Barcelona i els seus carrers amb encant, plens de gent i de vida.
L'única ciutat europea moderna i cosmopolita amb més de quatre quilòmetres de platges que
obren la ciutat al mar Mediterrani. L'
alberg Equity Point
Centric
està situat al
barri de l'Eixample de Barcelona, que constitueix un model únic europeu de planificació urbana.
Prepara't per gaudir de les millors obres d'arquitectura modernista, de mestres com Antoni
Gaudí, Domènech i Montaner i Puig i Cadafalch.

L'alberg a la ubicació més exclusives de Barcelona
L'alberg Equity Point Centric està situat al Passeig de Gràcia, en un impressionant edifici
modernista completament reformat en la millor ubicació mai somniada per un alberg a
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Barcelona. El
Equity Point Centric és l'alberg bandera d'Equit
y Point
al costat de la Plaça Catalunya i Les Rambles. L'
alberg
està totalment orientat al viatger internacional. Des del taulell del viatger pots reservar tot tipus
d'excursions i activitats per
descobrir Barcelona
. En resum, un dels albergs més espectaculars d'Europa.

L'alberg més elegant al cor de Barcelona
L'alberg està situat a l'avinguda més elegant i el passeig arquitectònic més exclusiu de Barcelo
na
. La
quantitat i qualitat d'edificis modernistes que pots trobar en aquest carrer (el Passeig de Gràcia)
no té rival, no només a
Barcelona
sinó a qualsevol ciutat del món.

L'interior de l'alberg Centric Point Hostel
L'alberg ofereix vistes increïbles dels edificis i les zones més famoses de Barcelona. Tenim de
tot, des d’habitacions individuals i dobles a dormitoris col·lectius, la majoria amb bany privat.
Una gran zona comú, bar, accés gratuït a Internet, TV via satèl·lit, etc.
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Com descobrir Barcelona des de l'alberg Centric Point
Si necessites alguna cosa (informació sobre Barcelona, assistència, etc) o vols reservar un
tour o
activitats a Barcelona o a les
seves rodalies, només necessites posar-te en contacte amb el nostre personal, que són
viatgers com tu i et proporcionaran tota l'ajuda i informació que puguis necessitar.

Per què aquesta ubicació per a un alberg de Barcelona?
Ens complau oferir-vos aquest alberg al cor del Passeig de Gràcia, a Barcelona, perquè
aquest carrer es va dissenyar des del principi per ser la Gran Avinguda de Barcelona, i és
també la llar d'una de les millors obres de Gaudí i una de les millors mostres de modernisme, la
Pedrera o Casa Milà. Avui en dia el Passeig de Gràcia és una avinguda eminentment
comercial, a l'estil dels grans bulevards europeus. És per això que estem tan orgullosos de tenir
un alberg en aquesta ubicació.

Els menors d'edat no poden accedir a l'alberg si no viatgen acompanyats dels seus pares o un
tutor legal. Els menors d'edat només poden allotjar-se en habitacions privades o en dormitoris
reservats únicament per a l'ús del grup familiar.

Els pagaments amb targeta de crèdit es carregaran amb un euro per nit i persona.

{youtube}7yM_GrfIw_0|680|376|1{/youtube}

Serveis de l'alberg Centric Point

• Accés GRATUÏT a internet
• Esmorzar GRATIS (cafè, te, llet, cereals, fruita, torrades, etc)
• Llençol de sota i coixinera GRATIS
• Taulell d'informació de Barcelona i tours
• Bar
• Sales d'ús comú, amb televisió, música, Wii i futbolin
• Cuina d'hostes
• Wi-fi
• Tovalloles (de lloguer)
• Servei de bugaderia (self service)
• Recepció 24 hores
• Taquilles de Seguretat
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• Zona d'emmagatzematge d'equipatge
• Accés amb targeta electrònica
• Ascensor
• Targetes de crèdit acceptades: Visa i Mastercard
• Terrassa
• No s'accepten animals de companyia
• Check in 2 PM
• Check out 10 AM

Informació General

C/ Passeig de Gràcia 33, 08007 Barcelona
Reserves i modificacions:
infocentric@equity-point.com
Tel +34 93.231.20.45
Nom Skype: equitypointcentric
Per a canvis d'última hora:
Telf. +34.93.215.65.38
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