Equity Point Gothic Albergue em Barcelona - Equity Point Hostels

Albergue em Barcelona - Equity Point Gothic
Entre os nossos albergues em Barcelona, o Equity Point Gothic hostel está situado no
distrito de Ciutat Vella, a parte mais antiga de Barcelona
, famoso pelos seus monumentos históricos, ruas estreitas e ambiente boémio. Repleto de
praças diminutas e recantos inolvidáveis deste bairro no coração de
Barcelona
deixa marca em todas as pessoas que o visitam.

O albergue Equity Point Gothic Hostel está apenas a 150 metros do Museu Picasso, e
apenas a 2 minutos a pé de Las Ramblas. Concebemos o albergue para que combine
colectividade com privacidade e comodidade. Em resultado disso, nos nossos quartos cada
hóspede tem o seu próprio cubículo individual com cama, luz de leitura individual, tomada de
alimentação e um cacifo.

O albergue no centro antigo de Barcelona
Venha ao Equity Point Gothic e fique encantado com o acolhimento, ambiente relaxado deste
albergue
no bairro gótico de Barcelona, que é sem dúvida
uma das partes mais dinâmicas da cidade, onde os artesãos, restaurantes e bares acolhedores
na moda o ajudarão a desfrutar de todo o encanto que
Barcelona
tem para oferecer.

Como descobrir Barcelona a partir do albergue Equity Point
Gothic?
No albergue Equity Point Gothic encontrará o “rincón del viajero” com tudo o que é
necessário para tirar o máximo proveito da sua viagem: acesso gratuito à Internet, informações
turísticas de
Barcelona, horários dos transportes públicos de
Barcelona, informações sobre
excursões, serviços para viajantes, música ambiente, TV... uma sala de relaxamento e leitura
onde se pode descansar e escapar da agitação e do bulício de Barcelona, um terraço, ah!... O
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terraço do
albergue, no c
oração de Barcelona
, onde pode desfrutar do sol e relaxar-se numa espreguiçadeira... que mais é que se pode
pedir?

O albergue da Equity Point em Barcelona mais orientado para
turistas de mochila
Dormitórios de 6 a 14 camas - suficiente para chegar a conhecer as pessoas, mas com a
intimidade proporcionada pelas cortinas e pelos níveis dos beliches que concebemos para o
seu conforto máximo.

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.

Serviços do albergue Equity Point Gothic

• 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, actividades e excursões
• Salas de uso comum
• Cozinha básica
• Wi-fi
• Albergue adaptado para cadeira de rodas
• Toalhas
• Serviço de lavandaria
• Recepção 24 horas
• Armários de Segurança
• Zona para o armazenamento de bagagens
• Elevador
• Cartões de crédito aceites: Visa e Mastercard
• Terraço
• Não aceitamos animais de companhia
• Check in 2 PM
• Check out 10 AM

General information

C/ Vigatans 5, 08003 Barcelona
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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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