Alberg Equity Point a Madrid - Equity Point Hostels

Alberg a Madrid - Equity Point Madrid
A una ubicació privilegiada, a pocs minuts de la Puerta del Sol, Equity Point es presenta
novament a
Madri
d
en
un edifici singular. Aquest
acollidor hostal del S.XIX, renovat recentment
, es troba al bell mig del centre històric de la ciutat, entre els barris de Sol i Huertas, molt a prop
dels principals punts d’interès de la ciutat (Museu Thyssen, Museu del Prado, Museu Reina
Sofía, Atocha, Puerta del Son, Plaza Mayor...).

L'interior de l'alberg Equity Point Madrid
Amb més de 100 habitacions, totes amb bany, l’alberg ofereix un ampli ventall de
possibilitats, des de twins
i dobles per als que
busquin privacitat fins a dormitoris per als viatgers que busquin un preu més ajustat. L’
alberg
també disposa d’un ampli saló menjador, a on es pot descansar de les visites a la ciutat.

Com descobrir Madrid des de l'Equity Point Madrid?
No cal que us preocupeu per les vostres preferències, Madrid segur que us sorprendrà
siguin quines siguin. Des de visites culturals als millors museus d’Espanya i places
emblemàtiques a agradables passeigs per les zones comercials de Preciados, el Rastro...
sense oblidar-se de la gran oferta de teatre i cinema de la ciutat. Però recorda,
Madrid mai dorm
, la seva oferta d’oci i festa als barris de Huertas, Chueca, Malasaña... no et deixarà indiferent. I
el mes important de tot, des de
Equity Point Madrid
, tot estarà al teu abast sense necessitat de transport públic, gaudeix d’aquesta fantàstica ciutat
mentre passeges pels seus carrers.

Hostala Madrid - Serveis de l'alberg de Madrid:

• Des d’habitacions individuals fins a dormitoris de 5 llits, totes amb bany i situades al cor de Madri
• Accés GRATUÏT a internet
• Esmorzar GRATIS (cafè, te, llet, cereals, fruita, torrades, etc)
• Llençol de sota i coixinera GRATIS
• Taulell d'informació de Madrid i activitats
• Sales d'ús comú
• Tovalloles
• Recepció 24 hores
• Zona d'emmagatzematge d'equipatge
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• Ascensor
• Targetes de crèdit acceptades: Visa i Mastercard
• No s'accepten animals de companyia
• Check in 2 PM
• Check Out 10 AM

Informació General
Calle de la Cruz 5, 28012 Madrid
Hostel reception (24h a day)
Reserves i modificacions:
Telf: +34.932312045
infomadrid@equity-point.com
Nom Skype: Equity Point Hostels
Per a canvis d'última hora:
Telf. +34
915 323 122
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