EQUITY POINT MADRID - Equity Point Hostels

EQUITY POINT MADRID
Numa localização privilegiada, a poucos minutos da Puerta del Sol, o Equity Point
apresenta-se novamente em Madrid num edifício singular
. Esta pensão acolhedora do Séc. XIX, recentemente renovada, encontra-se em pleno centro
histórico da cidade, entre os bairros do Sol e Huertas, muito perto dos principais pontos de
interesse da cidade (Museu Thyssen, Museu do Prado, Museu Reina Sofía, Atocha, Puerta del
Sol, Plaza Mayor, etc.).

Com mais de 100 quartos, todos eles com casa-de-banho, o albergue oferece um vasto
leque de possibilidades, desde twins e duplos para os que desejam mais privacidade, até
dormitórios para os viajantes que procuram um preço mais ajustado. O
albergue
também dispõe de um amplo salão-sala de jantar, onde poderão descansar da vossa visita à
cidade.

Não se preocupem com as vossas preferências. Com certeza que Madrid os surpreenderá,
sejam elas quais forem. Desde visitas culturais aos melhores museus da Espanha e praças
emblemáticas, até agradáveis passeios pelas zonas comerciais de Preciados, el Rastro... sem
esquecermos a vasta oferta de teatro e cinema da cidade. Mas lembre-se de que
Madrid nunca dorme
. A sua oferta de lazer e festa, nos bairros de Huertas, Chueca, Malasaña... não o deixará
indiferente. E o que é mais importante: no
Equity Point Madrid
tudo está ao seu alcance, sem necessidade de transportes públicos. Desfrute desta cidade
fantástica enquanto passeia pelas suas ruas.

Equity Point Madrid Hostel check in 2 PM y check out 10 AM.

General information

Calle de la Cruz 5, 28012 Madrid
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Hostel reception (24h a day)
Bookings and modifications:
Telf: +34.932312045 This e-mail address is being protected from spam bots, you need
JavaScript enabled to view it
infomadrid@equity-point.com This e-mail address is being protected from spam bots, you need
JavaScript enabled to view it
Skype name: Equity Point Hostels
Last minute booking modifications only:
Telf. +34 915 323 122
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