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Albergue em Girona - Equity Point Girona
Girona. O amor à cidade natal

Talvez porque Girona é a nossa cidade natal, pode acontecer que seja meramente pelo facto
de se tratar de uma nova abertura, mas o que é certo é que ao albergue
Equity Point Girona
dedicámos todo o nosso amor desde o início, tentando fazer com que cada decisão seja
melhor do que a anterior e que tudo o que aprendemos em 25 anos a trabalhar para vocês
esteja fique neste novo estabelecimento do grupo.

O albergue Equity Point Girona – a melhor localização da
pequena grande cidade
A emblemática Plaza Catalunya de Girona acolhe-nos num belo edifício de fins do século XIX,
às portas do Centro Antigo da cidade e do bairro judeu, com vistas espectaculares para a
antiga muralha medieval, o rio e a Catedral. Esta localização do albergue permite que nos
desloquemos a todos os pontos de interesse da cidade em poucos minutos, desde os
principais eixos de transporte ferroviário e terrestre até às zonas turísticas mais atractivas da
cidade.

Todas as novidades e melhoramentos de um novo
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estabelecimento
Durante todo o processo de construção do albergue estudou-se a tipologia de quartos que
melhor respondia às vossas necessidades. Desde quartos privados e modernos com
casa-de-banho e TV para os que procuram tranquilidade e qualidade a preços acessíveis, até
quartos partilhados sem casa-de-banho para os que procuram a opção mais económica,
passando por quartos pensados para famílias e grupos de amigos e quartos com
casa-de-banho. Uma grande variedade para darmos resposta às necessidades de cada
momento.

A segurança de um operador com experiência como a Equity
Point
A partir do momento em que entrem no nosso albergue poderão ver até que ponto a vossa
segurança nos preocupa. Renovámos todas as instalações do edifício para cumprirmos todos
os requisitos das novas legislações em vigor, foram instalados controlos de acesso mediante
cartão magnético a partir da primeira porta, câmaras de vigilância 24h por dia, 365 dias por
ano, lockers de segurança para cada quarto.

Descubra Girona a partir do Albergue Equity Point Girona
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Se necessitar de informações sobre a cidade, zona, excursões, etc., não procure mais.
Aproveite todos os nossos conhecimentos para o ajudarmos a procurar aquilo de que
necessita. O nosso pessoal terá o prazer de o poder ajudar.

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}U-RTC9UcSZQ|680|376|1{/youtube}

Serviços do albergue Equity Point Girona

• Pequeno-almoço GRÁTIS (café, chá, leite, cereais, fruta, torradas, etc.)
• Lençol de baixo e fronha GRÁTIS
• Balcão de informações sobre Girona e excursões
• Bar
• Salas de uso comum, com televisão, música, Wii e matraquilhos
• Cozinha de hóspedes
• Acesso à Internet
• Wi-fi gratuito
• Albergue adaptado para cadeira de rodas
• Toalhas
• Serviço de lavandaria
• 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

General Information

Plaça Catalunya 23
17002 - Girona
Bookings & modifications:
infogirona@equity-point.com
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript ena
Skype name: Equity Point Hostels
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Hostel reception:
Telf. +34 972 41 78 40
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