Algemene Informatie - Equity Point Hostels

Hostel in Barcelona – Equity Point Centric

Een van onze hostels in Barcelona, de Equity Point Centric ligt trots naast alle
modernistische meesterwerken, opschepperig hotels en chi-chi boetiks. Net als een koekkoek
die gespierd in de zeer plushest van nesten.
Laat je betoveren door Barcelona en zijn betoverende straten, bezet met mensen en vol leven.
De enige moderne en kosmopolitische Europese stad met meer dan vier kilometer van stranden
dat de stad opent naar de Middellandse Zee. Equity Point Centric Hostel ligt in Barcelona´s
Eixample district, een unieke model van Europese stedelijke planning. Maak je klaar om te
genieten van de mooiste modernistische architectuur, met werken van meester als Antoni
Gaudí, Domènech i Muntaner en Puig i Cadafalch.

Het hostel van Barcelona´s meest exclusieve locatie
Equity Point Centric Hostel is gelegen op een indrukwekkende en volledig gerenoveerd
modernistisch gebouw in het beste locatie ooit gedroomd van een hostel in Barcelona.
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Equity Point Centric
is Equity Point´s vlaggenschip
hostel naast de Plaça Catalunya en de Ramblas
. Het hostel is volledig gericht op de international reizigers. Vanuit het hostel reizigers balie kun
je alle soorten reizen en activiteiten boeken om te socialiseren en het ontdekken van Barcelona.
Alles bij elkaar is het juist een van de meest spectaculaire hostels in Europa.

Recht in het hart van Barcelona – de meest elegante Barcelona Hostel!
Het hostel is gelegen op de mooiste laan en de beste architectonische wandeling in Barcelona.
De kwantiteit en kwaliteit van modernistische gebouwen kun je vinden op deze straat. Het is
ongeëvenaard, niet alleen in Barcelona, maar in elke stad van de wereld: Passeige de Gràcia.

Binnen het hostel
Het hostel biedt geweldige uitzichten over de meest beroemde gebouwen en terreinen van
Barcelona. We hebben alles, van eenpersoon’ en tweepersoonskamers tot slaapzalen. De
meeste kamers met prive faciliteiten. Enorme gemeenschappelijke ruimte, een bar, gratis
toegang tot internet
, satellite TV etc.

Hoe ontdek je Barcelona vanuit Equity Point Centric
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Als je iets nodig hebt (informatie over Barcelona, assisteren etc.) of je wilt iets boeken voor een
rondleiding of een activiteit in of rond Barcelona. Je hoeft alleen maar contact op te nemen met
onze medewerkers, die reizigers zoals jou, alle hulp en informative zal geven die jij nodig hebt.

Waarom deze locatie voor een Barcelona hostel?
We zijn erg blij om je dit hostel aan te bieden in het hart van de Passeig de Gracia in Barcelona.
Dit omdat deze straat werd ontworpen van het begin van Barcelona Grans Avenue en is ook
een thuis van Gaudi´s meest volbracht werk
. Er is een Modernisme´s beste voorbeeld, de Pedrera de Casa Milá. Vanaf Passeig de Gràcia
is een bij uitstek commerciële Avenue, in de stijl van de grote Europese Boulevards. Dat is
waarom we zo trots zijn op onze hostel op deze locatie.

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

The Equity Point Centric Hostel Service
• Gratis internet toegang
• Gratis ontbijt ( koffie, thee, melk, cereals, fruit, toast etc.)
• Gratis bedlinnen en kussensloop
• Barcelona informative desk en tours
• Bar
• Gemeenschappelijke ruimte met tv, muziek, Wii en tafelvoetbal
• Gast keuken
• Wi-fi
• Handdoeken (te huur)
• Wasmachine (self service)
• 24 receptie
• Geen Uitsluiting
• Geen avondklok
• Beveiligde kluizen
• Bagage opslagruimte
• Electronische key-card toegang
• Lift
• Credit card geaccepteerd: Via & Mastercard
• Terras
• Check in 2 PM
• Check out 10 AM
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C/ passeig de Gracia 33, 08007 Barcelona
Bookings & modifications:
infocentric@equity-point.com
Tel +34 93.231.20.45
Skype name: equitypointcentric
Last minute comunications:
Telf. +34.93.215.65.38
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