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Alberg a Barcelona - Equity Point Gothic
D’entre els nostres albergs a Barcelona, el Gothic Point Hostel està situat al districte de
Ciutat Vella, la part més antiga de Barcelona, famosa pels seus monuments històrics, carrers
estrets i ambient bohemi. Ple de diminutes places i racons inoblidables d'aquest barri al cor de
Barcelona
deixa empremta a tothom que el visita.

L'alberg Gothic Point Hostel es troba a només 150 m del Museu Picasso, i només a 2 minuts
a peu de la Rambla. Hem dissenyat l'alberg per a combinar col·lectivitat amb privacitat i
comoditat. Com a resultat d'això, en les nostres habitacions cada hoste té el seu propi espai
individual amb llit, llum de lectura individual, presa d'alimentació, i un caseller.

L'alberg al casc antic de Barcelona
Vine al Equity Point Gothic i enamorat de l'acollida, de l’ambient relaxat d'aquest alberg al barri
Gòtic, sens dubte, una de les parts més dinàmiques de la ciutat, on els artesans, restaurants i
bars de moda t'ajudaran a gaudir de tot l'encant Barcelona oferireix.

Com descobrir Barcelona des de l'alberg Equity Point Gothic?
A l'alberg hi trobaràs el "racó del viatger" amb tot el necessari per treure el màxim profit de la
teva estada: accés gratuït a internet, informació turística de Barcelona, horaris de transport
públic de Barcelona, informació sobre excursions, serveis per a viatgers, fil musical, TV ... una
sala de relaxació i lectura on es pot descansar i escapar del tràfec i l’enrenou de Barcelona,
una terrassa, aah! ... La terrassa del Equity Point Gothic, al cor de Barcelona, on es pot
gaudir del sol i relaxar-se en una gandula ... Què més es pot demanar?

L'alberg d’Equity Point a Barcelona més orientat a motxillers.
Dormitoris de 6 a 14 llits - suficient per arribar a conèixer a la gent, però amb la intimitat que
proporcionen les cortines i els nivells de les lliteres que hem dissenyat pel teu màxim confort.

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

Serveis de l’alberg Equity Point Gothic

• Accés GRATUÏT a internet
• Esmorzar GRATIS (cafè, te, llet, cereals, fruita, torrades, etc ...)
• Llençol de sota i coixinera GRATIS
• Taulell d'informació de Barcelona, activitats i tours
• Sales d'ús comú
• Cuina bàsica
• Wi-fi
• Alberg adaptat per a cadires de rodes
• Tovalloles
• Servei de bugaderia
• Recepció 24 hores
• Taquilles de Seguretat
• Zona per a l'emmagatzematge d'equipatge
• 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/ Vigatans 5, 08003 Barcelona
BReserves i modificacions:
email: infogothic@equity-point.com
Tel +34 93.231.20.45
Nom name: Equity Point Hostels
Per a canvis d'última hora:
Tel +34.93.268.78.08
Aquest video l'ha gravat un dels nostres hostes:
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