Alberg Equity Point a Girona - Equity Point Hostels

Alberg a Girona - Equity Point Girona
Girona. L’estima a la ciutat natal.

Potser és perquè Girona és la nostra ciutat natal, potser només és pel fet de ser una nova
obertura, però el que és cert és que a l’
alberg d’Equity Point Girona
, ens hi hem avocat
des del primer moment, intentant que cada decisió fós millor que l’anterior i que tot el que hem
après en 25 anys de treballar per a vosaltres es veiés reflexat en aquest nou establiment del
grup.

L’alberg Equity Point Girona - la millor ubicació a la petita gran
ciutat
L’emblemàtica Plaça Catalunya de Girona ens acull, en un bonic edifici de finals de S.XIX, a les
portes del Casc Antic de la ciutat i el Barri Jueu, amb espectaculars vistes de l’antiga muralla
medieval, el riu i la Catedral. Aquesta ubicació de l’alberg, ens permet desplaçar-nos a tots els
punts d’interès de la ciutat en pocs minuts, des de les principals estacions de ferrocarril i
autobús a les zones turístiques més atractives de la ciutat.

Totes les novetats i millores d’un establiment nou
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A l’hora de construir l’alberg de girona s’ha estudiat la tipologia d’habitacions per donar
resposta a totes les vostres necessitats. Des d’habitacions privades i modernes amb bany i TV
per a aquells que busqueu la tranquilitat i la qualitat a preus assequibles, fins a habitacions
compartides sense bany per als que busqueu l’opció més econòmica, passant per habitacions
pensades per a famílies i grups d’amics, habitacions compartides amb bany... una gran varietat
per donar resposta a les necessitats de cada moment.

La seguretat d’un operador amb experiencia com Equity Point
Des del moment que entreu al nostre alberg podreu veure com la vostra seguretat ens
preocupa molt. Hem renovat totes les intal.lacions de l’edifici per complir amb tots els requisits
de les noves legislacions, s’ha intal.lat el control d’accés mitjançant targeta magnética des de
la primera porta, càmares de vigilancia les 24h del dia, 365 dies l’any, lockers de seguretat a
cada habitació.

Descobreix Girona des de l’alberg Equity point Girona
Si necessites informació sobre la Girona, entorn, excursions. . . no et trenquis el cap i aprofita
tot el nostre suport per ajudar-te a buscar el que necessitis. El nostre personal estarà encantat
de poder-te donar resposta.
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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.

{youtube}U-RTC9UcSZQ|680|376|1{/youtube}

Serveis de l'alberg Equity Point Girona

• Esmorzar GRATIS (cafè, te, llet, cereals, fruita, torrades, etc)
• Llençol de sota i coixinera GRATIS
• Taulell d'informació de Girona i tours
• Bar
• Sales d'ús comú, amb televisió, música, Wii i futbolin
• Cuina d'hostes
• Accés a internet
• Wi-fi gratuït
• Alberg adaptat per a cadires de rodes
• Tovalloles
• Servei de bugaderia
• Recepció 24 hores
• Taquilles de Seguretat
• 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

Plaça Catalunya 23, 17002 Girona
Reserves i modificacions:
infogirona@equity-point.com
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Nec
Tel +34 93.231.20.45
Nom Skype: Equity Point Hostels
Per a canvis d'última hora:
Telf. +34.972 41 78 40
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