Algemene informatie - Equity Point Hostels

Hostel in Barcelona – Equity Point Gothic
Een van onze hostels in Barcelona, de Equity Point Gothic Hostel. Het ligt in het Ciutat Vella
wijk, het oudste gedeelte van Barcelona. Het is beroemd om zijn historische monumenten,
smalle straatjes en de Boheemse sfeer. Verpakt met kleine pleintjes en onvergetelijke hoeken.
Deze buurt is in het hart van Barcelona en laat een indruk op iedereen die het komt bezoeken.

Equity Point Gothic Hostel ligt slechts 150 meter van het Picasso Museam, en op slechts 2
minuten loopafstand van Las Ramblas. We hebben het hostel ontworpen voor privacy en
comfort. Als resultaat, in onze kamers elke gast heeft zijn eigen individuele kast met bed,
individuele lazing ligt, stopcontact en locker.

Het hostel in Barcelona´s oude stad
Kom naar Equity Point Gothic Hostel en wordt verlieft op de gezellige, ontspannen sfeer van
dit hostel in de Gotische wijk van Barcelona. Ongetwijfeld één van de mooiste delen van de
stad, waar ambachtslieden, gezellige restaurantjes en trendy bars helpen je genieten van de
charme die Barcelona te bieden heeft.

Hoe ontdek je Barcelona vanuit Equity Point Gothic
Op Equity Point Gothic Hostel vindt je een reizigers bureau met alles wat je nodig hebt om het
meeste uit je reis te halen. Gratis internet, Barcelona toeritische informative, openbaar vervoer
van Barcelona diensregelingen, informative over excursies, reizigers diensten, achtergrond
muziek, TV, een lees en ontspannen ruimte waar je kunt ontspannen en ontsnappen uit het
Barcelona
drukte van de stad en een terras, AAH! Het terras van het hostel, in het hart van Barcelona,
waar je kunt genieten van de zon en lekker ontspannen op een ligstoel. Kan je vragen om iets
meer?

Backpacker´s georiënteerde hostel in Barcelona door Equity Point hostels
Slaapzalen van 6 tot 14 bedden – genoeg om kennis te maken met mensen, maar met de
persoonlijke levenssfeer dat afkomstig is van de gordijnen en mezzanine-niveau hebben we
ontworpen voor maximal comfort. Equity Point Gothic is ook gesteld en gericht op een
backpacker hostel.

The Equity Point Gothic Hostel Service
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• Gratis internet toegang
• Gratis ontbijt ( koffie, thee, melk, cereal, fruit , toast etc. )
• Gratis bedlinnen en kussensloop
• Barcelona informative desk, activiteiten en tours
• Gemeenschappelijke ruimte
• Basis keuken
• Wi-Fi
• Rolstoel vriendelijk hostel
• Handdoeken
• Wasmachine/Droger
• 24 uur receptie
• Geen uitsluiting
• Geen avondklok
• Beveiligde lockers
• Bagage opslagruimte
• Lift
• Credit Card geaccepteerd: Visa & Mastercard
• Terras
• Check in 2 PM
• Check out 10 AM

Algemene informatie

C/ Vigatans 5, 08003 Barcelona
Bookings & modifications:
email: infogothic@equity-point.com
Tel +34 93.231.20.45
Skype name: Equity Point Hostels
Last minute booking modifications only:
Tel +34.93.268.78.08
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