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Albergue em Barcelona - Equity Point Centric
Entre os nossos albergues em Barcelona, o Equity Point Centric assenta com orgulho,
juntamente com todas as obras-primas modernistas, ostentosos hotéis e lojas chique, como um
cuco que é introduzido no mais luxuoso dos ninhos.

Deixe-se seduzir por Barcelona e pelas suas ruas encantadoras, cheias de gente e de vida. A
única cidade europeia moderna e cosmopolita com mais de quatro quilómetros de praias que
abrem a cidade ao mar Mediterrâneo. O albergue
Equity
Point Centric está situado no bairro do Eixample de Barcelona
, que constitui um modelo único europeu de planificação urbana. Prepare-se para desfrutar das
melhores obras de arquitectura modernista de mestres como Antoni Gaudí, Domènech i
Muntaner e Puig i Cadafalch.

O albergue na localização mais exclusiva de Barcelona
O albergue Equity Point Centric está situado num edifício modernista impressionante e
totalmente renovado, na melhor localização jamais sonhada para um albergue em Barcelona.
O
Equity Point Centric é o albergue bandeira da Equity
Point junto à Plaça Catalunya e Las Ramblas
. O alberg
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ue
totalmente orientado para os viajantes internacionais. A partir do balcão do viajante pode
reservar todo o tipo de excursões e actividades para
descobrir Barcelona
. Em resumo, um dos albergues mais espectaculares de toda a Europa.

está

O interior do albergue
O albergue oferece vistas incríveis para os edifícios e as zonas mais famosas de Barcelona.
Temos de tudo um pouco, desde quartos individuais e duplos a dormitórios, a maioria dos
quartos com casa-de-banho privada. Uma zona comum espaçosa, bar, acesso gratuito à
Internet, TV via satélite, etc.

Como descobrir Barcelona a partir do albergue Centric Point
Se necessitar de algo (informações sobre Barcelona, assistência, etc.) ou desejar reservar
alguma excursão ou actividade em ou à volta de
Barcelona
, basta que entre em contacto com o nosso pessoal, que é composto por viajantes como você e
que lhe proporcionarão toda a ajuda e informação de que possa necessitar.

Porquê esta localização para um albergue de Barcelona?
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Temos o prazer de lhes oferecer este albergue no coração do Passeig de Gràcia, em Barcelon
a
, porque
esta rua foi concebida desde o princípio para ser a Grande Avenida de Barcelona, e também é
o lar de algumas das melhores obras de Gaudí, encontrando-se entre elas uma das melhores
exposições de modernismo: a Pedrera ou Casa Milà. Hoje em dia o Passeig de Gràcia é uma
avenida eminentemente comercial, ao estilo das grandes alamedas europeias. É por isso que
estamos tão orgulhosos por termos um albergue nesta localização.

Os menores não poderão aceder ao albergue se não viajarem acompanhados dos seus pais ou
de um tutor legal. Os menores só se podem alojar em quartos privados ou em dormitórios
exclusivamente reservados para uso do grupo familiar.

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

Serviços do albergue Equity Point Centric

• Acesso GRATUITO à Internet
• Pequeno-almoço GRÁTIS (café, chá, leite, cereais, fruta, torradas, etc.)
• Lençol de baixo e fronha GRÁTIS
• Balcão de informações sobre Barcelona e excursões
• Bar
• Salas de uso comum, com televisão, música, Wii e matraquilhos
• Cozinha de hóspedes
• Wi-fi
• Toalhas (para alugar)
• Serviço de lavandaria (self service)
• Recepção 24 horas
• Armários de Segurança
• Zona de armazenamento de bagagens
• Acesso com cartão electrónico
• Elevador
• Cartões de crédito aceites: Visa e Mastercard
• Terraço
• Não aceitamos animais de companhia
• Check in 2 PM
• Check out 10 AM
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General Information
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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