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Princip řetězce A&O:
Naprosto stejný standard ve všech
HOTELÍCH A HOSTELECH A&O

Vždy v dosahu, vždy pro všechny: díky centrální poloze a inovativní 
kombinaci hotelu a hostelu pod jednou střechou jsou ubytovací 
zařízení řetězce A&O HOTELS and HOSTELS již více než 16 let ideální 
volbou pro všechny městské turisty, kteří si přejí bydlet co nejlevněji a 
co nejblíže centra. Dnes již v 21 evropských destinacích najdete širokou 
škálu různých typů pokojů, z nichž si dokáže vybrat každý podle 
vlastního finančního rozpočtu. 

U nás si také velmi zakládáme na poskytovaných službách: jsme tu pro 
Vás 365 dní v roce a 24 hodin denně, abychom Vám zajistili příjemný 
pobyt a klidný spánek. Naše služby velmi oceňují mnohé skupiny 
zákazníků, jako například školní třídy nebo rodiny s dětmi. 

Book orange (oranžová kategorie): 

Vaše výlety do měst ještě nikdy nebyly tak výhodné! Naše Orange Line 
představuje možnost rezervovat si individuálně lůžko ve vícelůžkovém 
pokoji hostelu. Sami posoudíte, co vše budete potřebovat! Sestavíte 
si vlastní kombinaci služeb a zaplatíte pouze ty, které si vyberete a 
objednáte (například snídani, večeři, ložní prádlo nebo ručníky). Pokud 
si ovšem přejete, můžete si přivézt jak vlastní ložní prádlo, tak i ručníky. 
Ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích je již ložní prádlo 
zahrnuto v ceně. 

Standardní vybavení: moderní pokoje s pohodlnými patrovými 
postelemi +++ vlastní sprcha a WC, včetně fénu, mýdla a šamponu +++ 
satelitní TV, vč. SKY

Book blue (modrá kategorie): 

Zachovejte si svou privátní zónu! Naše nabídka Blue Line představuje 
2hvězdičkový hotelový standard. Tyto jednolůžkové, dvoulůžkové a 
rodinné pokoje jsou vybaveny ložním prádlem a ručníky a jsou vám k 
dispozici pro soukromé využití. K jejich standardnímu vybavení patří 
kromě vlastní koupelny se sprchou a WC také fén, mýdlo a šampon a v 
ceně je zahrnut i každodenní úklid pokoje. 

Standardní vybavení: moderní pokoje s pohodlnými americkými 
postelemi +++ vlastní sprcha a WC, včetně fénu, mýdla a šamponu +++ 
satelitní TV, včetně SKY +++ psací stůl
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SLUŽBY 
ŘETĚZCE A&O 

Copenhagen Nørrebro    
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Otevřeno 24 
hodin denně

Salonek A&O 
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Kulečník
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Parkoviště pro 
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hosty

Hotelový bar 

Karaoke
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Dětský koutek 

Legenda
Zdarma Wi-Fi

Jednolůžkový 
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Stanoviště
Poloha

Dvoulůžkový pokoj

Rodinný pokoj
4lůžkový pokoj 

Vícelůžkový pokojP Parkoviště

Zasedání

Občerstvení

Vstupenky

Volejbal

Pračka pro hosty 
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Bezpečnostní 
schránky

Klimatizace

Amsterdam Zuidoost      

Prague Metro Strizkov     

Venice Mestre 

 



Aachen Main Station     

Berlin Friedrichshain
Berlin Main Station
Berlin Kolumbus
Berlin Mitte 





































Bremen Main Station 

Dortmund Main Station     

Dresden Main Station      

Dusseldorf  Main Station     

Frankfurt Galluswarte      

Hamburg City
Hamburg  Hammer Kirche
Hamburg  Main Station
Hamburg  Reeperbahn

    

  

Karlsruhe Main Station      

Cologne Neumarkt
Cologne Dome
Madison managed by A&O 

      



Leipzig Main Station     

Munich Hackerbrücke
Munich Main Station
Munich Laim

    

 
    

Nuremberg Main Station        

Graz Main Station     

       Stuttgart City
Weimar        

 

Vienna Stadthalle
Vienna Main Station

    

     

Salzburg







  



















A&O PRAG REHA

Našich 6 slibů, na něž
     se můžete spolehnout!

ZÁ R U KAZÁ R U KA
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A&O ServiceCenter, 24/7 k Vašim službám!
Náš kompetentní personál je Vám po celých 24 hodin k 
dispozici na bezplatném telefonním čísle: 

Freecall 0800 222 67 21 (D), 0800 22 88 07 (AT)
WhatsApp +49 030 80 947 5110

Bezplatná služba přidělování pokojů A&O
Pokud si s přáteli nebo rodinou přejete více pokojů, 
můžeme Vám na vyžádání a v závislosti na dostupnosti 
rezervovat pokoje vedle sebe. 

Bezplatná úschova zavazadel A&O
Máte chuť skočit si ještě po odhlášení rychle něco koupit 
do města nebo si prohlédnout poslední pamětihodnost? 
Jistě, u A&O to není problém! Zdarma Vám po tu dobu 
uschováme zavazadla, abyste si mohli poslední chvíle ve 
městě příjemně užít!

A&O kulance
Pokud onemocníte nebo se Vám přihodí něco 
nepředvídatelného, co Vám zkříží plány na cestu, můžete 
pokoj rezervovaný prostřednictvím Flex rate kdykoli 
bezplatně telefonicky zrušit. A to dokonce až do 18. 
hodiny v den rezervovaného příjezdu. Až do příjezdu 
se také nemusíte ani dotknout peněženky, protože účet 
můžete snadno zaplatit až při příjezdu.

24hodinový servis A&O
Na vaše písemné dotazy většinou odpovídáme téhož 
dne a nejpozději do 24 hodin. Své dotazy prosím zasílejte 
na adresu:
booking@aohostels.com

Bezpečnostní služba A&O pro skupiny
Pracujeme s personálem speciálně vyškoleným pro 
kontakt s nezletilými a naše noční hlídky zaručují, že 
děti a mladiství u nás budou pít jen to, co jim povolíte 
– abychom to mohli snadno zabezpečit, vyvinuli jsme 
v A&O své vlastní náramky, z nichž se podle barevného 
kódu okamžitě pozná, co kdo smí, a co ne. Moderní 
vstupní karty (keycards) zaručují nejvyšší bezpečnostní 
standardy.  

Rodinný pokoj
4lůžkový pokoj 
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Pro hosta samozřejmě zůstane vše při starém: Best Value for Money 
– tedy nepřekonatelný poměr ceny a výkonu! Férové, transparentní 
ceny jsou nakonec to, na čem hotely A&O vyrostly a posílily. Jako níz-
konákladový řetězec jsme umožnili především rodinám s více dětmi 
a větším skupinám vycestovat do pulzujících metropolí. Naše krédo 
je nabídnout každému hostu odpovídající „produkt“ – tedy pokoj v 
preferované kategorii. Proto dokážeme ubytovat všechny naše cílové 
skupiny – jak individuální cestovatele v hotelovém pokoji, tak velkou 
cestovatelskou skupinu ve vícelůžkových pokojích.

K tématu kvality samozřejmě patří mnohem více než jen první do-
jem a pohodlná postel. Naše týmy v jednotlivých hotelích neustále 
školíme, aby Vám mohly nabídnout nejlepší možný servis: začíná to 
úklidem pokoje a pokračuje bezplatnou službou nákupu vstupenek. 
My jsme našimi hosty! Společně v týmu rozhodujeme, co je nejvkus-
nější a bude nejlépe odpovídat nárokům našich hostů. Společenský 
trend se ubírá k stále chutnější vegetariánské stravě a méně kaloriím. 
Tomu rádi přizpůsobujeme naše skupinové jídelní lístky a čtyřiadva-
cetihodinové barové menu.

Asi nejkomplexnější ofenzivu, co se týče kvality, zahajuje A&O v ob-
lasti vysokorychlostní Wi-Fi. Už nyní je použití internetu v každém 
A&O bezplatné. Laťku nasazujeme vysoko: zaručujeme, že každý 
host – i když je hotel plně obsazen – může bez problémů streamo-
vat svůj oblíbený pořad online. Není mnoho provozovatelů, kteří toto 
dokážou zajistit. Jednoho jsme pro Vás našli! Protože právě takhle my 
myslíme na budoucnost: stále růst s prstem na tepu doby souběžně s 
technickými inovacemi a s potřebami našich hostů.  

Váš

„A&O budoucnosti“ je v plném proudu! Zůstáváme věrni naší vizi 
o cenově výhodném ubytování v celé Evropě pro všechny a pilně 
r o z š i ř u j e m e naši hotelovou síť! 

Na jaře proto otevíráme náš pr-
vní A&O v trendy skandinávské 
Kodani, v létě naplníme naši 
touhu po „dolce vita“ hotelem v 
Benátkách a podzim ukončíme 
novým A&O v Brémách, takří-
kajíc třešničkou na dortu, která 
by určitě chutnala i brémskému 
muzikantu – kohoutovi.

Naše mise poskytnout lidem 
dostupné ubytování se spo-
lehlivými standardy v centrální 
části drahých metropolí je i 
nadále naším motorem. Přitom 
se v roce 2017 soustředíme ze-
jména na kvalitu. Začíná to již 

výběrem kvalitních materiálů pro naše hotelové 
nováčky a končí široce pojatými renovačními pracemi. Barvy a de-
sign interiéru volíme podle nejnovějšího vkusu hostů a hotelového 
prostředí. Můžete se těšit na foyer v urbánním stylu a na moderní 
snídaňové prostory! Návrhy nových pokojů zohledňují všechny pod-
něty našich hostů k tématu pohodlí a k chytrým vychytávkám na po-
kojích (funkčnost a odkládací prostory v patrových postelích, např. na 
brýle, chytrý telefon, tablet, šperky). 

MILÍ HOSTÉ A PŘÁTELÉ HOTELŮ A&O,

Předmluva
Czechia
Praha str.    2

Dánsko
Kodaň str.    4

Itálie
Benátky str.    6

Německo
Cáchy str.    8
Berlín str. 10
Brémy str. 18
Dortmund str. 20
Drážďany str. 22
Dusseldorf str. 24 
Frankfurt str. 26
Hamburk str. 28
Karlsruhe str. 36
Kolín str. 38
Lipsko str. 44
Mnichov str. 46
Norimberk str. 52
Stuttgart str. 54
Výmar str. 56

Nizozemsko
Amsterdam str. 58

Rakousko
Graz str. 60
Salcburk str. 62
Vídeň str. 64
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Křižíkova fontána – Kouzelně inscenovaná hra světla a vody s 
hudebním doprovodem – od klasiky až po pop – a to před působivou 
secesní fasádou Veletržního paláce. Skutečný letní sen!

 Vstupenky od 26,00 €. 

• S kartou Prague Card jste ideálně vybaveni na vlastní cestu za 
objevováním zlatého města. Opravňuje Vás k bezplatné návštěvě 50 
významných pamětihodností a řadu dalších si můžete prohlédnout 
s výraznou slevou. Během doby platnosti karty můžete zdarma 
využívat i MHD.

 Cena od 33,00 € za osobu.

• Při okružní prohlídce města organizované společností SANDEMANs 
Red Prague Tour navštívíte místa dramatických událostí sametové 
revoluce a dozvíte se spoustu zajímavých příběhů a nevyřešených 
záhad z roku 1989. Její průvodci pracují na bázi spropitného a je jen 
na Vás, na kolik danou prohlídku ohodnotíte.

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Zlaté město na Vltavě je architektonickým skvostem a stojí za návštěvu 
v každém ročním období. Pobyt můžete zahájit prohlídkou pražského 
Starého Města. Během 4hodinové prohlídky poznáte historické 
centrum, kromě jiného i Pařížskou ulici, bývalé Židovské město a 
Staroměstský orloj. 

 Cena od 110,00 € za skupinu. 

• Každý třídní výlet by měl být korunován nějakým mimořádným  
zážitkem! Což takhle návštěva legendární kavárny Hard Rock 
Cafe?! V nádherné historické budově přímo na Starém Městě se  
údajně podávají ty nejlepší burgery a sendviče ve městě. Srdečně 
vítány jsou i skupiny! Námi doporučené „Vinyl menu“ zahrnuje burger 
s hranolky, nealkoholický nápoj (0,4l) a sladký dezert. 

 Skupiny od 13,00 € za osobu. 

• Je pro Vás klasická prohlídka příliš nudná? V tom případě si dejte 
zážitkové rallye po městě. Objevte zlaté město a jeho zajímavosti 
během napínavé rallye s hádankami, interaktivními úkoly a interak-
tivními hrami.

 Cena za účastníka od 4,95 €.

8,5 km

8,3 km

500 m

3,6 km

18,1 km

6,7 km

Pražský hrad

Karlův most

Týnský chrám

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Módní čtvrť Vršovice
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A&O Praha  A&O Praha Střizkov Strizkov

BUS

A&O Praha Metro Strizkov
Děčínská 1 . 180 00 Praha - Czechia
Rezervační centrála: +420 286 880 235 3501

Info v kostce:

V hotelu A&O Praha Metro Sřížkov Vás čeká 359 světlých a prostorných pokojů 
s německým hotelovým standardem 2** a bezplatnou Wi-Fi. Tento čerstvě 
zrekonstruovaný hotel A&O je se svými 13 patry takovým malým zázrakem, který 
na svých 1383 lůžcích dokáže ubytovat každou skupinu hostů od romantických 
párů až po účastníky kurzů. Každý pokoj je vybaven vlastní koupelnou včetně 
sprchy/WC, fénu, šamponu 2 v 1 a kosmetických ubrousků. 

Celý hotel byl pro větší pohodlí svých hostů nedávno rekonstruován: fasáda nyní 
září v teplé sluneční žluti, všechny pokoje jsou mimořádně prostorné a vybavené 
zbrusu novými lůžky a snídaně formou bufetu „all-you-can-eat“ si návštěvníci 
pravidelně pochvalují! 

Spojení do centra města je díky stanici metra ideální: za 15 minut se hosté 
pohodlně dostanou k nejdůležitějším památkám města. 

aohostels.com/cz/prag
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

. Přejete si volný vstup do 73 muzeí a památek, bezplatné využití vlaku, 
autobusu a metra, slevu na řadu atrakcí, restaurací a aktivit? V tom 
případě je pro Vás karta Copenhagen Card na 1, 2 nebo 3 dny to pravé. 
Vstupenky od 27,00 € za dítě (10–15 let), 53,00 € za dospělého.

. Objevte památky Kodaně během hodinové Grand Tour projížď ky  
přístavem a přes kanály. Nastupte na ulici Gammel Strand a  
prohlédněte si malebné domečky, prastaré zámky a nádherné kostelíky. 
Cena: od 6,00 € za dítě, 12,00 € za dospělého.

. V Kodani dnes napočítáte více kol než aut, jezdí na nich zkrátka všichni. 
Udělejte to tak i Vy a dobývejte hlavní město pronajatým kolem.

 Cena od 15,00 € za osobu.

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

. Severně od Kodaně v oblasti Hillerød leží klenot, zámek 
Frederiksborg, v němž sídlí Národně historické muzeum Dánska. 
Nádherný zámek byl postaven v 17. století a vyznačuje se tím nejlepším  
z architektury a řemesel z doby renesance. Stojí za vidění!

 Cena: od 8,50 € na osobu, prohlídka 2 hod. vč. vstupného: 220 € 

. Zábavní park Tivoli v Kodani je povinností pro všechny návštěvníky, 
jakékoli věkové kategorie. Scenerie je nádherná – s exotickou 
architekturou, historickými budovami a krásnými zahradami. Jízdy jsou 
rozmanité, nádherně nostalgické nebo absolutně vzrušující. 

 Cena od 17,00 € za osobu.

. Začněte prozkoumávat město Kodaň tříhodinovou prohlídkou těch 
nejzajímavějších atrakcí na kole. Uvidíte to nejlepší, co Vám může 
město nabídnout, získáte mnoho informací k historii a tradicím a 
dozvíte se zajímavé i veselé skutečnosti. 

 Cena:  28,00 € na osobu. od 10 osob.

4,7 km

500 m

20 km

11 km

500 m

Malá mořská víla

Kostel Frederiks
Kirke

Módní čtvrť Vesterbro
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A&O Copenhagen NørrebroA&O Copenhagen Nørrebro

A&O Copenhagen Nørrebro
Tagensvej 135-137 • 2200  Kodaň - Dánsko
Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

123P

Čerstvý vzduch Baltu, rytmická jazzová hudba, inspirující nákupní ulice a skvělé 
jídlo činí Kodaň top destinací. Pro A&O to proto znamená: v roce 2017 vzhůru 
do Kodaně! Moderní zařízení A&O se nachází ve studentské čtvrti uprostřed módní 
oblasti pulzující životem Nørrebro! Ideálně si přímo tady vypůjčte kolo a zkoumejte 
město zcela v kodaňském stylu. 

Rychlý check-in, tajné tipy i mapu města obstará 24 hodin denně přátelský personál 
recepce. Zařízení nabízí 270 pokojů se 670 lůžky. Vhodnou kategorii pokoje tu pro 
sebe zaručeně najdou jak batůžkáři, tak i rodiny a obchodní cestující. Osvěžující 
mladý duch zařízení A&O Copenhagen se v moderní XXL lobby s vlastním barem 
přenáší na všechny příchozí! Ke zbytku přispívá café lounge, koutek na čtení, stolní 
fotbálek a oddělená zóna „students only“. Po všech stránkách oblíbená snídaně 
formou bufetu zajistí hladký start do dalšího dne. Všichni, kdo v té době již myslí 
opět na oběd, si mohou objednat na přání obědové balíčky. Hosté si ale mohou i 
sami uvařit ve vlastní kuchyni pro hosty s družnou atmosférou. Zbrusu nový hotel 
A&O se perfektně hodí do flexibilního moderního města na severu! 

3,2 kmZahrada na zámku 
Rosenborg

kodaňkodaň

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/kodan
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Lagunu Benátek lze skutečně poznat pouze po vodní cestě. Na palubě 
červených vyhlídkových lodí City Sightseeing poplujete kouzelnými 
kanály a díky populárním jízdenkám hop-on hop-off budete město 
objevovat, jak se Vám zlíbí. Od náměstí sv. Marka k mostu Ponte dei 
Sospiri, od městských pláží k ostrovu Murano. Jízdenky na 24 nebo 
48 hodin, od 20,00 € na osobu. 

• Během 2hodinové komentované prohlídky katedrály sv. Marka 
a Dóžecího paláce poznáte hned dva historické symboly Benátek: 
Dóžecí palác byl po celá staletí centrem politické moci. Je jednou 
z nejvýznamnějších světských staveb gotiky a klenotem benátské 
architektury. Objevujte fascinující detaily nádherného zlatého 
schodiště a představte si utrpení vězňů, kteří byli převáděni přes Most 
vzdechů. Dále se jde k nejmajestátnější katedrále na světě, kterou má 
před očima každý, kdo pomyslí na náměstí sv. Marka – katedrálu sv. 
Marka. 

 Vstupenky od 53,00 € za osobu. 

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Objevujte okouzlující památky Benátek během 2hodinové okružní 
procházky a nahlédněte zblízka do života města a jeho historie(í). 
Objevte mimo turistické trasy rušná campi, malá náměstíčka, a bacari, 
tradiční bary. 

 Skupina od 190,00 €. 

• Nikdo neopouští město lagun bez tradiční jízdy benátskou 
gondolou! Nechte se městem provést skutečným „gondoliérem“,  
malými kanály v oblasti kolem Sa Moisè, kolem paláců a mostů, které 
galantně oscilují mezi přepychem a morbidním kouzlem.

 Vstupenky od 31,00 € za osobu. 

8,2 km

8,2 km

500 m

20 km

11 km

500 m

Most Rialto

Náměstí sv. Marka

Katedrála sv. Marka 8,2 km

MestreStation

Co
rs

o 
de

l P
op

ol
o

Vi
a 

Pi
av

e

Vi
a 

Pi
av

e

Viale Stazione

Via Torino

Via Paruta

Co
rs

o 
de

l P
op

ol
o

Via Torquato Tasso
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A&O Venice Mestre 
Corso del Popolo 148 • 30172 Benátky  - Itálie
Rezervační centrála:  +49 30 80 947 5110 

123P

Díky hotelu A&O  Venice Mestre lze od léta 2017 přenocovat ve „městě tisíce mostů“ 
také celkem levně!  Ať už přijedete autem, autobusem nebo vlakem, díky  
podzemnímu parkovišti i optimální poloze u nádraží Venezia-Mestre bude pro Vás 
příjezd v každém případě jednoduchý. Romantické ostrovní město pak můžete  
objevovat zcela bezstarostným způsobem pomocí veřejné hromadné dopravy 
nebo také tradičně benátskou gondolou. Vzhůru po Canale Grande, k majestátnímu 
Dóžecímu paláci, mostu Rialto a nádhernému Piazza San Marco!

Výhodnou cenou v kombinaci s hotelovým komfortem zaujme všechny milovníky 
Benátek zbrusu nový hotel a hostel v designovém konceptu „A&O: next generation“. 
24/7 check in, mapy města, zdarma Wi-Fi, uzamykatelné skříně i kuchyně pro 
hosty k samostatnému vaření jsou zde pro A&O samozřejmostí. Celkem 996 lůžek 
se přitom rozprostírá napříč všemi kategoriemi pokojů – vždy s vlastní sprchou 
a WC i klimatizací. Každý zde s jistotou najde vhodné místo na spaní! Hotel 
A&O Venice Mestre toho má kromě možnosti přespání mnohem víc co nabídnout: XXL 
lobby bar a vlastní kavárnu  Collonade Café! Dobré počasí a dobrou kávu si můžete 
skvěle vychutnat i tady. La dolce Vita! Děti se mohou kdykoli vyřádit v herním kout-
ku. Absolutním zlatým hřebem je snídaňové atrium. Světlý prostor s dostatkem 
zeleně si skvěle užijete zejména při vychutnávání snídaně formou bufetu 
 „all-you-can-eat“.

benátkybenátky

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/benatky
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Ideální den v Cáchách můžete zahájit okružní prohlídkou města 
autobusem hop-on hop-off. Tato 2hodinová prohlídka Vás vezme 
k nejkrásnějším místům a památkám města až k trojmezí, a protože 
můžete kdykoliv cestou nastoupit a vystoupit, prozkoumáte je na 
vlastní pěst. Vstupenky od 5 € pro dítě, 12,00 € pro dospělého. 

• Máte-li chuť na trochu odpočinku a relaxace, určitě navštivte 
známé lázně Carolus Therme Bad Aachen. Může snad být něco 
příjemnějšího, než se nechat po hektickém dni ve městě pohupovat 
na vlnách a zaposlouchat se do tichých tónů podvodní hudby?

 Vstupenky od 12,00 € zakoupíte přímo v lázních.

• Nejúctyhodnější dům na náměstí, cášská radnice (Aachener 
Rathaus), je nedílnou součástí panoramatu města již od 14. století.  
Během komentované prohlídky budete mít možnost navštívit 
dochované historické prostory a poslechnout si vzrušující vyprávění 
o historii města. 

 Vstup 5,00 € za osobu, platí se přímo v budově radnice.  

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Tuto slavnou historickou osobnost nemůžete v Cáchách opomenout: 
Karel Veliký, jeden z nejmocnějších mužů v dějinách Evropy, zanechal 
ve staré královské falci řadu stop. V rámci tematické prohlídky města 
nazvané  „Karel Veliký“ zavítáte na historická dějiště a názornou, 
zábavnou formou se seznámíte s životem a významem této osobnosti. 
Komentovaná prohlídka od 120,00 € za skupinu.

• Cášská katedrála (Aachener Dom): Kostel s hrobem Karla Velikého byl 
více než 600 let místem korunovace německých králů a byl zapsán jako  
první německá kulturní památka na Seznam světového dědictví 
UNESCO. Pokladnice katedrály uchovává jedinečnou sbírku církevních 
pokladů. 

 Komentovaná prohlídka od 60,00 € za skupinu. 

• Hledáte-li kvalitní kulturní zážitek, je pro Vás divadlo Aachener 
Theater to pravé. Bohatý, pravidelně se obměňující repertoár 
zahrnuje jak činohru a dětské divadlo, tak i hudební divadlo a operu. 
Ceny se u jednotlivých představení liší, vstupenky na vyžádání.  
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A&O Aachen Main Station
Hackländerstraße 5 . 52064 Cáchy . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Moderní hotel A&O Aachen Main Station je ideálním řešením pro cenově 
dostupné ubytování přímo v srdci města! Díky té nejlepší poloze hotelu u nádraží 
a historického centra preferují kulturní město na trojmezí zejména milovníci 
městské turistiky. Hotel A&O nabízí 350 lůžek rozmístěných v nejrůznějších 
kategoriích pokojů od jednolůžkového, dvojlůžkového a rodinného pokoje s 
hotelovým komfortem 2** hvězdiček. Ve vícelůžkových pokojích zařízení se navíc 
za velmi výhodnou cenu ubytovávají batůžkáři a velké skupiny.

Každý ze 118 pokojů je vybaven bezplatným Wi-Fi připojením, televizí a koupelnou  
se sprchou/WC. Součástí je rovněž šampon 2 v 1, kosmetické ubrousky a fén.

Nejoblíbenější službou hotelu je bohatý snídaňový bufet „all-you-can-eat“ za 
7 eur. Hosté si cení přátelského servisu personálu a řady tipů na vzrušující dny 
při prohlídce města a uvolněné večery: ať už ve městě nebo ve 24 hodin denně 
otevřeném lobby baru u osvěžujícího nápoje a sledování Sky TV.

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/cachy

8P
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Je libo selfíčko s Julií Roberts, Johnnym Deppem a E.T. 
mimozemšťanem?: Ve světoznámém muzeu voskových figurín 
Madame Tussauds se Vám přání snadno splní!

 Cena od 18,50 € dítě, 23,50 € dosp.

• Nemáte rádi organizované prohlídky? V tom případě si město 
prohlédněte sami, zcela podle svého gusta! Během okružní jízdy  
autobusem hop-on hop-off si můžete sami sestavit seznam 
turistických atrakcí, které Vás nejvíc zajímají. Žluté dvoupatrové 
autobusy zastavují v zastávkách každou hodinu, jízdenky stojí  
22,00 € za dospělého, 11,00 € za dítě.

• Srdce se všem malým i velkým dětem rozbuší v Legolandu 
Berlín s 15 různými zastávkami, symbol Berlína v malém formátu, 4D 
kino, LEGO továrna a mnoho dalšího.

 Cena od 14,50 € dítě, 18,50 € dosp.

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Skutečným zážitkem je show The One v paláci Friedrichstadtpalast. 
Cesta časem ve snu při hledání člověka, který pro nás znamená 
všechno, půvabné představení s kostýmy od Jeana Paula Gaultiera. 
Rádi pro Vás zarezervujeme vstupenky. 

 Cena Od 23,90 € tarif pro školní třídy, podle dostupnosti.

• Nechte se provést hlavním městem berlínskými profesionály. 
Téma okružních procházek je ve Vašich rukou: např. Historický 
Berlín – kolem Braniborské brány, nádherných staveb dynastie  
Hohenzollernů a náměstí Gendarmenmarkt půjdete až ke slavnému 
Muzejnímu ostrovu.

 Cena 150,00 € za skupinu.        

• Při vychutnávání výborných steaků, burgerů a sendvičů můžete v 
Hard Rock Cafe Berlin sledovat kultovní hudební videa nebo klouzat 
pohledem po řadě exponátů, které sem často osobně přinesli samotní  
hudebníci.

 Cena od 15,50 € za Vinyl menu.
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A&O Berlin Friedrichshain
Boxhagener Straße 73 . 10245 Berlín . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

P

Hotel A&O Berlin Friedrichshain svými hostelovými pokoji v budově z pálených 
cihel i trávníkem s místem pro grilování na zadním dvorku přesně zapadá do at-
mosféry této čtvrti, neboli Kiezu, Pravý Berlín. S bio trhem přede dveřmi a trendy 
lokály nalevo i napravo ladí tento hotel A&O přesně s umělecko-městským pano-
ramatem metropole. 

Díky vlastnímu rekreačnímu areálu s volejbalovým hřištěm a houpacími sítěmi je 
tento hotel A&O skutečným unikátem. Kromě toho nabízí toto zařízení A&O za 
férové ceny také vlastní parkoviště pro osobní vozy a autobusy, což právě v hustě 
obydlené čtvrti představuje opravdovou výhodu. Poloha je samozřejmě výborná 
pro příjezd vlakem. Uzlový bod nadzemní dráhy S-Bahn, zastávka Ostkreuz, je 
vzdálena 5 minut chůze.

Ať už pro rodiny s dětmi nebo milovníky nočního života: tento hotel spojuje všechny 
generace a životní styly! Ve 233 pokojích s celkem 850 lůžky najde každý host přesně 
to pravé ubytování pro svůj rozpočet, které hledá! 24hodinová recepce nabízí 
zdarma mapy města a službu zahrnující možnost rezervace řady volnočasových 
nabídek Berlína i prodej jízdenek MHD.  Ochotný personál poskytne hostům rady 
se všemi podrobnostmi. 
Koho to netáhne ven za ruchem nočního života, může si na baru ve vedlejší míst-
nosti vychutnat u drinku mimo jiné Sky TV se sportovními přenosy nebo aktivně 
strávit večer u kulečníku či karaoke.

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/berlin

8
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

. Objevte během prohlídky zvané Red Berlin Tour bývalý sovětský 
sektor, „bitevní pole“ studené války a tehdejší komunistický východní 
Berlín. Pěší prohlídka se koná v angličtině.

 Cena 12,00 € student, 14,00 € dosp.

. Ponořte se do světa podmořského života Sea Life a zažijte zblízka 
domácí i tropické biotopy. Objevujte spoustu mořských tvorů, získejte 
zajímavé informace a prožívejte podmořský svět všemi smysly.

 Cena 9,50 € dítě,12,95€ dosp. 

. Během prohlídky města na vodě strávíte hodiny plné zážitků na 
řece Sprévě. Mezi zlaté hřeby patří: Televizní věž, Berlínský dóm, 
Říšský sněm, Muzejní ostrov, Dům kultur světa, vládní čtvrť s úřadem 
kancléřky. 

 Speciální cena: 8,00 €, náhrada není možná.

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

. Prohlídka vládní čtvrti města Vám nabídne pohled na fungování 
Berlína coby sídla vlády. Dostane se Vám vysvětlení o spolupráci 
spolkové vlády a spolkových zemí. Návštěvníci si mimo jiné 
prohlédnou Spolkovou radu, ministerstvo financí, ministerské zahrady, 
sídlo zastoupení spolkových zemí, Spolkový sněm / budovu Říšského 
sněmu a oblouk řeky Sprévy (Spolkové ministerstvo vnitra). 

 Cena od 150,00 € za skupinu.   

. Vzhůru na nejvyšší budovu Německa, Berlínskou televizní 
věž o výšce 368 metrů. Vyhlídková plošina leží ve výšce 203 
metrů a výtahem se k ní dostanete za cca 40 vteřin. Zážitek. 
Sezonní ceny od 11,50 € za žáka. 

. Dlight Schülerdisko je párty pro školní skupiny v Matrixu mezi 20. a 
24. hodinou. Učitel stanoví pravidla ohledně konzumace alkoholu a 
množství poukázek, které žáci dostanou. 

 Cena 6,50 € za žáka, učitelé zdarma.  
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A&O Berlin Main Station
Lehrter Straße 12 . 10557 Berlín . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Jak už napovídá sám název tohoto A&O, je zařízení ideální adresou pro ty 
návštěvníky Berlína, kteří svůj průzkum města chtějí začít právě na Hlavním nádraží – 
tedy v novém středu kdysi rozděleného hlavního města! Díky centrální poloze a 
zároveň v klidném prostředí vedlejší ulice můžete objevovat ty největší atrakce 
Berlína nejlépe na kole nebo pěšky! Těm, kteří chtějí do města přijet s dětmi v klidu 
autem, je k dispozici soukromé hlídané parkoviště. Což je ve velkoměstské džungli 
parkovacích automatů skutečná výhoda!

332 pokojů s asi 1000 lůžky v hotelu A&O Berlin Main Station je moderně 
vybaveno v hotelovém standardu 2** hvězdiček, s bezplatným připojením Wi-Fi, 
částečně se spojovacími dveřmi pro rodiny a skupiny přátel a vždy samostatným 
sociálním příslušenstvím s vlastní koupelnou včetně sprchy a WC.

Zlatým hřebem hotelu je vlastní střešní terasa s barem a panoramatickým 
pohledem na město! Výhled si můžete vychutnat ještě lépe s koktejlem z bohaté 
nabídky baru, při poslechu příjemné náladové hudby a občerstvení.
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

. Novinkou léta 2017 je „Little Big City“ – Berlín a jeho historie v  
miniaturním formátu. 

 Vstupenky od 21,50 € za dospělého, 17,50 € za dítě.    

. Přejete si jednu jízdenku pro všechny prostředky veřejné hromadné 
dopravy, jednoho praktického průvodce s mapou města, sítí MHD, 
prohlídkami a informacemi i exkluzivní slevy až do výše 50 % na všechny 
atrakce? V tom případě je Vaší volbou Welcome Berlin Card, na 48 
nebo 72 hodin, 4, 5 nebo 6 dní.

 Cena od 19,90 € na 2 dny.

. THE STORY OF BERLIN je multimediální zážitkové muzeum němec-
kého hlavního města. Projděte se tematicky zaměřenými sály expozice 
a užasnete nad mnoha zasvěcenými informacemi, jež jsou tu názorně 
prezentovány. Vrcholem návštěvy je komentovaná prohlídka 
původním protiatomovým krytem pod Kurfürstendammem. 

 Vstupenky od 12,00 € pro dítě, 5,00 € pro dospělého.
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A&O Berlin Kolumbus
Genslerstraße 18 . 13055 Berlín . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

A&O Berlin Kolumbus je oblíbeným hotelem návštěvníků se zájmem o sport a 
historii! Hotel A&O ležící v berlínské čtvrti Lichtenberg (sousedí s módní čtvrtí 
Friedrichshain) nedaleko památníku Hohenschönhausen je velmi populární 
mezi sportovci a sportovními fanoušky, a to díky olympijské základně, stadionu 
Sportforum Höhenschönhausen. 

S polohou blízko centra v klidném prostředí a frekventovaným tramvajovým 
spojením např. k berlínskému hlavnímu nádraží zde hosté vybírají mezi 220 
moderně zařízenými pokoji s hotelovým standardem 2** a hostelovým standardem 
4****. K vybavení pokoje patří bezplatné připojení Wi-Fi, vlastní koupelna se 
sprchou/WC i úložné skříně, psací stůl a židle.

Lobby bar otevřený 24 hodin denně s fotbálkem, kulečníkem a video projektorem 
pro živé přenosy spojuje hosty ze všech zemí. Všichni zaměstnanci rádi poradí s 
dodatečnými službami, jako jsou okružní prohlídky, pozdní odjezd nebo jízdenky 
pro MHD, přičemž pro Vás vše rádi zarezervují.

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

. Sport, historie a architektura: Olympijský stadion v Berlíně propojuje 
všechna témata jako žádná jiná aréna v Německu. V roce 2014 proto 
získal ocenění Location Award, když byl prohlášen za nejlepší v 
kategorii „stadionů, arén a multifunkčních sálů". Během prohlídky 
stadionu budete mít možnost navštívit jak veřejné prostory, tak i místa, 
kam je jinak návštěvníkům vstup zamezen.

 Komentovaná prohlídka od 150,00 € za skupinu. 

. Během prohlídky „Podél zdi“ půjdete kolem méně známých míst 
útěku, tunelu a hraničního přechodu. Získejte informace o rozděleném 
Berlíně.

 Cena 150,00 € za skupinu.       

. Prozkoumejte město během tříhodinového Cyklistického výletu 
s průvodcem – Berlín na dlani. Pohodový výlet pro lepší orientaci  
pestrou historií s asi deseti zastávkami pro vysvětlení informací.

 Cena od 16,00 € za žáka.

Módní čtvrť Friedrichshain

5 kmBerlínská televizní 
věž 

Braniborská brána 9,4 km

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/berlin
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

. V interaktivním DDR muzeu s výstavou o životě v bývalém NDR se 
dozvíte spoustu zajímavostí o tehdejším všedním životě a politice.  
Mnoho exponátů, nová technologie a výborný design vrací zpět 
minulost.

 Cena: 6,00 € zlev., 9,50 € dosp.

. Kdo má chuť se ponořit do temnoty, může se vydat do berlínského 
Dungeonu na trochu jinou vzrušující cestu časem 700 let děsivé historie 
Berlína.

 Cena Od 17,50 € dítě, 21,50 € dosp.

. Velkolepou noc se skvělými lidmi zažijete během čtyřhodinové  
Pub-Crawl Tour s 5 trendovými bary a kluby. Zdarma uvítací drinky 
ve 4 barech, speciální nabídky a VIP vstup do klubu. Účast až od 18 let! 
Akce se koná v angličtině. 

 Cena 12,00 € 

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

. Zažijte jedinečné představení BLUE MAN GROUP. Beat of Berlin se 
hraje denně na scéně divadla BLUEMAX Theater am Potsdamer Platz 
(divadlo na Postupimském náměstí). Pestrá směs hudby, komedie a 
umění baví diváky z celého světa již od roku 2004. 

 Vstupenky od 43,90 € za osobu.

. Od dubna bude hlavní město okouzlovat muzikál z dílny Walta 
Disneyho ZVONÍK U MATKY BOŽÍ. Jeho zápletka založená na románu 
literárního klasika Victora Huga a animovaném filmu Disneyho vypráví 
příběh slavného zvoníka Quasimoda.

 Vstupenky od 43,90 € za osobu. 

. Prohlédněte si zeď v Kreuzbergu, v ulici Sebastianstraße / roh ulice 
Luckauer Straße během fiktivního podzimního dne v 80. letech  
20. století. Panorama Mauer – asisi nabízí panoramatický 360°  
pohled na rozdělený Berlín. 

 Cena 4,00 € dítě, 8 € zlev., 10,00 € dosp.
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A&O Berlin Mitte
Köpenicker Straße 127-129 . 10179 Berlín
Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110
V živé hipsterské oblasti Mitte-Kreuzberg vyniká hotel A&O Berlin Mitte v této 
alternativní čtvrti, Kiezu, svou velikostí. Díky své ideální poloze mezi rušným Alexan-
derplatzem a slavnou East Side Gallery je hotel a hostel perfektním výchozím 
bodem pro prohlídky města a výlety za poznáním všeho druhu. 

Spoustu atrakcí, které nesou přívlastek „typicky berlínský“, lze pohodlně oběh-
nout: řeku Sprévu s červeným mostem Oberbaumbrücke, berlínskou kulturu 
kaváren, stánků s kari klobásami a klubů, pouliční umění a trendy pop-up obchody, 
hippie pouliční muzikanty, celebrity, pestré tržnice a podobně. 

Zařízení se zhruba 450 pokoji, více než 1500 lůžky a vlastní podzemní garáží nabízí 
místo pro skutečně každou skupinu! Hosté hotelu, který si oblíbili kromě rodin 
s dětmi také milovníci nočního života i spořiví obchodní cestující, se scházejí ve 
velké lobby s drinkem u 24 hodin denně otevřeného baru a živých přenosů z video 
projektoru. 
Pokoje s bezplatným připojením Wi-Fi jsou vybaveny moderně a záměrně  
jednoduše; vždy s pohodlnými lůžky a vlastní koupelnou vč. sprchy/WC. Snídaně  
formou bufetu ve stylu „all-you-can-eat“ je rozmanitá, vydatná a pestrá: A&O  
používá přednostně známé značky pro zdravý a vyvážený start do nového dne!

Módní čtvrť Friedrichshain

2,9 kmBerlínská televizní 
věž 

Braniborská brána 4 km

Výstaviště
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Výstavní prostor Klimahaus Bremerhaven 8° Ost je jedinečným 
vědeckým a zážitkovým světem zabývajícím se tématem klimatu, 
klimatických změn a počasí. Podél 8. stupně zeměpisné délky se vydáte 
na cestu kolem světa a zažijete klimatické zóny vzrušujícím a  
napínavým způsobem. Překročíte pět kontinentů a devět míst. Budete  
se potit, mrznout, žasnout a smát se – a potkáte lidi z celého světa, 
kteří vyprávějí o svém běžném životě a o tom, jak jej ovlivňuje převlá-
dající klima. Dospělí 16,00 €, zlevněn. 11,50 €. 

• Vydejte se během okružní prohlídky s nočním hlídačem na  
zábavnou cestu časem do minulosti Brém. Zatímco se slušní a 
spořádaní lidé uloží k odpočinku, vezme Vás ponocný na svou cestu 
potemnělým městem, zasvětí Vás do „historických poklesků“ a zavede 
do dávno minulé historie starého hanzovního města Brémy. Každý 
páteční a sobotní večer, 10,00 € za dospělého, 6,00 € za žáka.  

• Brémy úplně jinak – Inscenovaná prohlídka starým centrem města –  
Co má společného Rockefeller s brémskou katedrálou? Šilhá Roland? 
A proč jsou Brémy chudé, a bohaté zároveň? Ponořte se do historie 
a současnosti druhé nejstarší městské republiky na světě. Duben– 
prosinec So 15:00 hodin, 12,00 € za dosp., 6,00 € za žáka. 
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A&O Bremen Main Station
Breitenweg 55 .  28195 Brémy .  Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Hotel A&O Bremen navržený v mimořádném designu uvítá své hosty od podzimu  
2017. A samozřejmě leží ideálně pro příjezd, odjezd a další cestu přímo u hlavního 
nádraží! Historické staré jádro se špičatými štítovými střechami a pobřežní  
promenádou Weser je pohodlně dosažitelné pěší chůzí. 

Recepce je otevřená 24/7 a zaručuje o hladký a rychlý check-in. S komfortem hotelu 
2** Superior nabízí zařízení na svých 4 poschodích více než 100 pokojů s celkem 
400 lůžky. Pro uspokojení potřeb jakéhokoli hosta jsou k dispozici kategorie pokojů 
jednolůžkových, dvoulůžkových a rodinných, a dále také vícelůžkových pokojů se 
čtyřmi a šesti lůžky. Díky modernímu zařízení s vlastní sprchou a WC, ale i televizorem 
se tu můžete cítit skutečně jako doma! V celém hotelu A&O je zdarma k dispozici 
vysokorychlostní internet v síti Wi-Fi. Velké oblibě se těší snídaně, pozdní check- 
out nebo praktické obědové balíčky, které lze kdykoli podle potřeby doobjednat.

Hotel A&O Bremen nabízí ideální ubytování pro každou příležitost, která návštěvníky 
přivádí do rodného města Brémských muzikantů (pohádka bratří Grimmů).

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Ponořte se do skrytých světů, které leží pod Vašima nic netušícíma 
nohama. Ať už se vydáte do ABC-bunkru v ulici Admiralstraße, 
dozrávacích komor u nádraží Güterbahnhof, krypt nebo sklepa kulis 
(Kulissenkeller) - prohlídky do podsvětí Brém Vás nechají 
nahlédnout pořádně hluboko. 

 Skupiny od 180,00 €.

• Příznivci kriminalistiky? Zostřete svůj detektivní instinkt na okružní 
procházce po místech činu v Brémách a vydejte se na cestu 
kriminálních energií jen zdánlivě přátelského hanzovního města. 
Po stopách kanibalistických zločinů, otřesného krveprolití a drzého 
padělání se dostanete na místa, kde se odsuzovalo i popravovalo. 
Jeexplozivní, drsný, vysoce inteligentní a trochu šílený zážitek.

 Skupina od 90,00 €. 

• Jak komunikuje ISS ve vesmíru s výzkumníky na Zemi? To a ještě více 
se dozvíte během Prohlídek na téma letectví a vesmírných letů v 
návštěvnickém centru u společnosti Airbus Defence & Space. 

 Skupina od 270,00 €.

brémybrémy

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/bremen



20 aohostels.com 21

dortmunddortmund
Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Za zámkem práce se skrývá důl Zeche Zollern – jeden z nejkrásnějších 
a nejvýjimečnějších svědků průmyslové minulosti v Německu. Objevte 
historii důlního závodu a pilných rukou během prohlídek pro jednot-
livce, každou neděli a ve svátek 11:30 + 12:00 hodin. 

 Vstupenky 4,00 € za dospělého, 2,00 € za dítě, k dostání na 
pokladně.

• S kartou RUHR.TOPCARD zažijete rozmanitost metropole Porúří 
obzvlášť výhodně. Po předložení karty získáte volný vstup do více 
než 90 volnočasových zařízení, včetně například dortmundské zoo 
nebo Zeissova planetária v Bochumi a 40 dalších atrakcí budete moct 
navštívit za poloviční cenu.

 Cena od 35,00 € za osobu. 

• Dortmund je černožluté hlavní město německého fotbalu. A rozhodně 
není snadné fotbalu v tomto městě uniknout! Návštěva nového,  
ultramoderního Německého fotbalového muzeapatří na program 
všech fotbalových fanoušků.

 Cena od 10,00 € za osobu, vstupenky jsou k dostání na pokladně.

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Malá okružní prohlídka „City Rundgang Dortmund“ Vás zavede k 
mnoha zajímavostem v centru města i k řadě kaváren a podobně. 
Na konci prohlídky budete mít možnost navštívit centrum umění a 
kreativity „Dortmunder U“.

 Cena od 95,00 € za skupinu. 

• Volnočasový park Movie Park Germany nabízí více než 40 atrakcí 
pro všechny věkové kategorie, včetně extrémních horských drah a 
velkolepých show. V části Nickland čekají na své návštěvníky známí 
hrdinové z televizních obrazovek, jako například Jimmy Neutron 
nebo želvy Ninja.

 Cena od 14,95 € od 50 žáků, 17,95 € od 10 žáků.

• Koksovna Hansa, která je dnes jakýmsi obrovským pochozím sousoším, 
nabízí fascinující pohledy do historie těžkého průmyslu uplynulého 
století. Zážitková cesta „Příroda a technika“ vede vysoko nahoru k 
Uhlové věži a samozřejmě k bateriím pece – klenotu zařízení. 

 Prohlídka pro žáky vč. vstupu 80,00 €.  
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A&O Dortmund Main Station
Königswall 2 . 44137 Dortmund . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Hotel A&O v blízkosti dortmundského hlavního nádraží má jednu z nejhezčích a 
individuálně navržených lobby celého řetězce: Hned u vchodu hosty uvítá personál 
recepce uprostřed černobílé kombinace kachlíků. Malí hosté většinou rychle 
zahlédnou dětský koutek v duchu Signal Iduna Parku a využijí zde spousty mož-
ností pro hraní. Rodiče mají své děti v celé lobby dobře pod dohledem a mohou si 
společně s dalšími návštěvníky města a zároveň fotbalovými fanoušky užívat drink 
na 24 hodin denně otevřeném baru nebo sledovat batůžkáře či žáky při stolním 
fotbálku.

Všichni zaměstnanci Vám samozřejmě rádi pomohou rezervovat vstupenky na 
městské atrakce. Rodné město fotbalového klubu BVB láká kvůli návštěvě zápasu 
na stadionu do hotelu a hostelu fanoušky ve žlutočerné z celého Německa:  
nezapomenutelný zážitek ve skvělé atmosféře! Hotel A&O ale přitahuje i jiné, 
nefotbalové návštěvníky, a to obchodní cestující a skupiny. Hotel A&O nabízí 
konferenční místnosti s moderním zařízením, zdarma Wi-Fi síť v celém hotelu a  
zhruba 360 pohodlných lůžek. 105 pokojů ve 2** hotelovém standardu má svou  
vlastní koupelnu se sprchou/WC, šampon 2 v 1, kosmetické ubrousky a fén.

8Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/dortmund
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Německé muzeum hygieny je jedno z celosvětově nejvýznačnějších 
kulturních a vědeckých institucí. Ve středobodu výstavy 
„Dobrodružství člověk“ stojí lidské tělo a jeho zdraví, které lze 
prozkoumat interaktivním způsobem a pomocí multimediálních in-
stalací.

 Vstupné 3,00 € po slevě, 7,00 € za dospělého. Děti do 16 let 
zdarma. 

• Dokonalý pobyt v Drážďanech začíná velkou okružní jízdou linkou 1 
hop-on hop-off. Ta Vás zaveze k nejkrásnějším místům a památkám 
města a umožní Vám prozkoumat zajímavá místa na vlastní pěst. 
Zahrnuty rozmanité prohlídky: Zwinger, Kostel Panny Marie, Průvod 
knížat

 Vstupenky od 20,00 € za dospělého, 18 € po slevě.

• Nechte se unést městem do minulých časů: ať už na interaktivní cestu 
kolem nádherného saského dvora nebo strašidelnou prohlídku města 
s žalářníkem – pravidelně pořádané zážitkové prohlídky ve stylu  
baroka Vás nadchnou!

 Vstupenky od 15,00 € za dospělého, 10,00 € po slevě.

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Prohlídka Dresden’s Schönste Seite (nejkrásnější tvář Drážďan) 
Vás zavede k hlavním atrakcím této saské metropole: mimo jiné ke 
Zwingeru, Semperově opeře (Semperoper), zámku a nástěnné malbě 
Fürstenzug (Knížecí průvod), na náměstí Neumarkt, ke kostelu Panny 
Marie (Frauenkirche), Brühlským terasám a nové synagoze. Městští 
původci podávají zajímavé informace o stavební a kulturní historii i 
sociálních dějinách Drážďan. Cena od 120,00 € za skupinu.

• Je pro Vás komentovaná prohlídka příliš nudná? V tom případě 
vyzkoušejte výzvu Zážitkové městské rallye drážďanským centrem! 
Objevte saské zemské město a jeho zajímavosti během napínavé 
rallye s hádankami, interaktivními úkoly a interaktivními hrami. 

 Cena od 4,95 € za účastníka.

• Světoznámá silueta drážďanského starého jádra odkrývá svůj pravý 
půvab teprve při pohledu od vody. Proto je okružní prohlídka 
města po vodě absolutní povinností pro každého návštěvníka. 
Klasická loď s Vámi od starého centra popluje ve směru vilové čtvrti 
Loschwitz kolem tří romantických zámků a pěti slavných mostů přes 
řeku Labe.  Vstupenky od 11,00 € za osobu.   
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A&O Dresden Main Station
Strehlener Straße 10 . 01069 Drážďany . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Hotel A&O Dresden Main station je jednou z cenově nejvýhodnějších možností 
přenocování pro návštěvníky zřejmě nejhezčího města Saska (nedávejte toto číst 
žádnému obyvateli Lipska!). Díky Semperově opeře a kostelu Panny Marie ve staré 
části města, srdečnému Sasku a lahodným pochoutkám (drážďanské vaječné řezy 
nebo slavné štóly!) nemůže výlet dopadnout jinak než skvěle! 

Z nádraží se dostanete k hotelu A&O Dresden Main Station za pouhých pár  
minut. Díky veřejné hromadné dopravě mají hosté ideální spojení ke všem atrakcím, 
alternativně se nabízí také auto. Hotel A&O má vlastní parkovací místa, 24 hodin den-
ně otevřenou recepci s lobby barem a 158 moderně zařízených pokojů. Tento hotel 
A&O má více než 460 lůžek a díky tomu mají hosté velký výběr z kategorií pokojů,  
např. jednolůžkové, dvoulůžkové, rodinné a vícelůžkové. Všechny pokoje mají  
samostatné sociální zařízení s vlastní koupelnou vč. sprchy/WC a bezplatné Wi-Fi. 
Zlatým hřebem hotelu je bar na střešní terase s panoramatickým výhledem. 
Naši barmani namíchají hostům kdykoli jejich nejoblíbenější koktejlové klasiky a 
zajistí pro ně během živých sportovních přenosů občerstvení a dobrou náladu.

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/drazdany
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• S kartou DüsseldorfCard si můžete metropoli na Rýnu užít obzvláště 
výhodně. Držitelé karty používají veřejnou dopravu zdarma a obdrží 
také spoustu výhod pro návštěvu hlavních turistických zajímavostí ve 
městě.

 Cena od 9,00 € za osobu.

• Nemáte rádi organizované prohlídky? Pak si město prohlédněte sami, 
zcela podle svého gusta! Během okružní jízdy autobusem hop-on 
hop-off společnosti City Tour Willms si můžete sami sestavit seznam 
turistických atrakcí, které Vás nejvíc zajímají. Červené dvoupodlažní 
autobusy odjíždějí ze zastávek každé dvě hodiny, jízdenky stojí od 
15,00 € za dospělého, 8,00 € po slevě. 

• Ze starého města až k přístavu Medienhafen: Zatímco kolem Vás bude 
ubíhat panorama města, můžete se nechat bezstarostně pohupovat 
na vlnách Rýna. Zažijte rýnskou metropoli v rámci panoramatické 
plavby po Rýnu. 

 Cena od 10,40 € za dospělého, 6,00 € za dítě.

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Během 2hodinové okružní prohlídky „Düsseldorfer Highlights“ 
(To nejlepší z Düsseldorfu) navštívíte malebné uličky starého města, 
zažijete atmosféru historicky bohatého města a spatříte i „nejdelší bar 
na světě“. Cesta k Rýnské promenádě vede mimo jiné kolem rodného 
domu Heinricha Heina.

 Cena od 105,00 € za skupinu.

• Volnočasový park Movie Park Germany nabízí více než 40 atrakcí 
pro všechny věkové kategorie, včetně extrémních horských drah  a  
velkolepých show.  V části Nickland čekají na své návštěvníky známí 
hrdinové z televizních obrazovek, jako například Jimmy Neutron 
nebo želvy Ninja. Cena od 14,95 € od 50 žáků, 17,95 € od 10 žáků.

• Napínavým a multimediálním způsobem se prezentuje několikrát 
oceněné Muzeum neandrtálců v Mettmannu, muzeum o historii 
člověka. Stálá expozice spojuje prehistorické počátky člověka se 
současností a bere návštěvníky na výlet do místa, kde byli neandrtálci 
nalezeni. Prohlídky údolí Neanderthal nebo muzea od 79,00 € na 
skupinu vč. vstupu.
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A&O Dusseldorf Main Station
Corneliusstraße 9 . 40215 Dusseldorf . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Hotel A&O Dusseldorf Main Station se prezentuje v pestrých barvách a díky své 
ideální poloze v blízkosti vlakového hlavního nádraží a oblíbené Königsallee je 
u našich hostů velmi populární. Jak k proslulému „Nejdelšímu barovému pultu 
na světě" (Längste Theke der Welt) v historické části Düsseldorfu, tak k Rýnské 
promenádě je to pouhých 15  minut  chůze. Úzké uličky s krásnými kostely a prastarými 
pivovary mnohé návštěvníky překvapí a opět je zlákají do města za objevováním 
ještě dalších koutů Düsseldorfu!

174 moderně zařízených pokojů se zhruba 460 lůžky je ideálních pro krátké výlety 
do města a disponují bezplatnou sítí Wi-Fi. Všechny pokoje mají svou vlastní 
koupelnu se sprchou/WC, šampon 2 v 1, kosmetické ubrousky a fén.

Zvláštním zlatým hřebem hotelu je prosvětlená snídaňová místnost, která všem 
hladovým hostům nabídne bohatý bufet s mnoha čerstvými ingrediencemi a  
známými značkami od Tchibo až po Kellogg´s. Přátelský personál recepce poradí 
hostům s výběrem z přehršle volnočasových akcí a pomůže s rezervací vstupenek.

Kö Kö
8

PVýstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/duesseldorf
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frankfurtfrankfurt
Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Díky Frankfurt Card, která je jízdenkou i slevovou kartou v jednom, si 
můžete snadno naplánovat svůj pobyt, křížem krážem projezdit město 
a poznat různé turistické atrakce za sníženou cenu.

 Cena od 10,50 € za osobu.

• Objevujte nejvýznačnější památky Frankfurtu během okružní jízdy 
autobusem hop-on hop-off. Podle své chuti můžete nastoupit a 
vystoupit na 13 zastávkách a během jízdy poslouchat informační 
výklad prostřednictvím audio průvodce. 

 Vstupenky 15,00 € za dospělého, 8,00 € za dítě. 

• Impozantní frankfurtské panorama vypadá při pohledu od vody 
obzvláště působivě. Není to ale jediná lahůdka, kterou můžete 
během panoramatické plavby obdivovat. Městem kontrastů 
proplouvají moderní lodě společnosti Köln-Düsseldorfer  
Rheinschiffahrt několikrát denně.

  Cena od 9,60 € za dospělého, 6,00 € za dítě. 

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Spousta historie a příběhů na malém prostoru se nabízí během 
dvouhodinové okružní prohlídky historie a současnosti: Dozvíte 
se se spoustu cenných informací o historii města jako volebního a 
korunovačního místa králů a císařů Svaté říše římské , nahlédnete do 
tradice Frankfurtu jako obchodního města a do událostí Německého 
národního shromáždění roku 1848. 

 Cena 140,00 € za skupinu. 

• Frankfurtská opera (Opernhaus) patří mezi nejvýznamnější v Evropě 
a v roce 2015 byla opět zvolena časopisem „Opernwelt“ (Operní 
svět) nejlepším operním domem roku. Vynikající soubor „Alte Oper  
Frankfurt (Stará opera Frankurt)“ uvádí ročně kolem 170 představení, 
mezi nimi i světové klasiky, stejně jako dětská představení a moderní 
kusy. 

 Ceny na vyžádání. 

• Přírodovědné muzeum Senckenberg je jedním z nejznámějších a 
největších přírodovědných muzeí v Německu. Stálá expozice na 6000 
m2 představuje unikátní exponáty ze světa zvířat i rostlin. Zlatým 
hřebem je nejrozsáhlejší výstava dinosaurů v Německu. 

 Prohlídky a workshopy od 60,00 € vč. vstupného.
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A&O Frankfurt Galluswarte
Mainzer Landstraße 226-230 . 60327 Frankfurt 
Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

P

Hotel A&O Frankfurt se vyznačuje výbornou polohou mezi hlavním nádražím a 
výstavištěm (Messe Frankfurt). Z tohoto důvodu se zařízení perfektně hodí jak pro 
obchodní cestující, tak i soukromé cestovatele. Ve velké a přátelsky zařízené lobby 
očekává hosty 24 hodin denně otevřená recepce s lobby barem, volnočasovými 
aktivitami, jakými jsou kulečník a stolní fotbálek, stejně jako dětský koutek pro 
nejmenší. 

V hotelu A&O Frankfurt Galluswarte najdete 310 pokojů různých kategorií s celkem 
880 lůžky. Ve vnitřním dvoře hotelu se nachází parkoviště pro osobní auta (za  
poplatek). V celém hotelu je síť Wi-Fi zdarma. Nabídku doplňují moderně zařízené 
konferenční místnosti, které mohou být bezplatně využívány školními skupinami.

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/frankfurt
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• „Hop-on-hop-off“ Hamburk: trasa červeného dvoupatrového 
autobusu kolem nejznámějších pamětihodností města zahrnuje 27 
zastávek, na nichž můžete libovolně nastupovat a vystupovat. Během 
jízdy dávají průvodci k dobru své historky a každá jednotlivá jízda tak 
má i trochu osobního kouzla.

 Cena 15,00 € po slevě, 17,50 € dospělí

. Chocoversum přenese návštěvníky do sladkého světa kakaových 
bobů. Prohlídka výstavy trvá 90 minut a doprovázet Vás na ní budou 
„čokoládoví" průvodci. Ochutnávání je tu vyloženě žádoucí a dokonce 
si tu vytvoříte svou vlastní tabulku čokolády.

 Vstupenky od 15,00 € za dospělého, 11,00 € za dítě.

• S kartou HamburgCard můžete využívat zdarma veškerou veřejnou 
dopravu – stačí nastoupit a vyrazit. Kromě toho získáte až 50% slevu 
na více než 150 turistických zajímavostí. K dostání přímo na recepci 
hotelu A&O.

 Cena od 9,90 € za osobu.
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A&O Hamburg City
Spaldingstraße 160 . 20097 Hamburk . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Tento hotel a hostel má něco do sebe! S úžasnými 550 pokoji a téměř 2000 lůžky 
je tento hotel A&O blízko hamburského hlavního nádraží absolutním favoritem 
velkých skupin, jako jsou školní třídy nebo hudební a sportovní spolky či party 
přátel! Díky své velikosti nabízí hotel A&O dvakrát tolik místa a zábavy! Pro rodiny 
a děti je v lobby i snídaňovém sálu k dispozici dětský koutek, pro mladé lidi a ty, 
kteří mladými zůstali, nabízí světlé lobby spoustu možností pro posezení a hry. 
Samozřejmě tu je také dostatek míst, kde naleznete klid, a v celém zařízení je 
bezplatné připojení Wi-Fi. Na recepci dostanou hosté bezplatné mapy, spoustu 
tipů a možnost si vstupenky ihned zarezervovat. 

Díky ideální poloze mezi hlavním nádražím a stanicí rychlodráhy (S-Bahn) Berliner  
Tor se snadno a rychle dostanete k nejdůležitějším pamětihodnostem města. 
Právě za jasné roční doby je povinností navštívit SkyBar s velkou dřevěnou střešní 
terasou: pohled přes střechy hanzovního města se vyplatí!

Reeperbahn

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Za motty „Dialog v temnotě“ a „Dialog v tichu“ se ukrývá geniální  
nápad: Vidící a slyšící lidé dostanou příležitost vcítit se do světa zrakově 
postižených a neslyšících osob. V tmavých nebo zvukotěsných 
prostorách budete konfrontováni s jednoduchými každodenními 
úkoly. Jak dokážete komunikovat bez mluvení? Jak najdete cestu, 
když nic nevidíte? Můžete se těšit na napínavé zkušenosti.

 Cena od 9,50 € za žáka, 21,00 € za dospělého.

• Zhruba 70 km od Hamburku se nachází zábavní park Heide Park 
Soltau s bezpočtem možností ke zkoušce odvahy a k zábavě s celou  
rodinou a přáteli. Náš tip: Chcete-li se vyhnout dlouhému čekání, 
rezervujte si pobyt mimo školní prázdniny. 

 Cena od 20,00 € za osobu. 

• Tradiční okružní prohlídka města Vás zavede ke kupeckým domům 
v ulici Deichstraße, do historické čtvrti Speicherstadt, Přístavního 
města (Hafencity) a nakonec přístavním trajektem k molu 
Landungsbrücken se Starým labsk ým tunelem (Alter Elbtunnel). Ani 
zábavní čtvrť St. Pauli nesmí v této prohlídce chybět. Okružní jízdu v 
ceně od 130,00 € za skupinu (nezahrnuje autobus) si můžete u nás 
předem zamluvit.

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/hamburk

8



30 aohostels.com 31

Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

. Hamburská čtvrť Speicherstadt nabízí jednu z nejoblíbenějších 
turistických atrakcí Německa: Miniaturní země divů. Na ploše 1300 
m2 se tu rozkládá největší modelová železnice na světě. Vlaky a auta 
tu projíždějí městy a krajinami, které byly sestaveny s velkou láskou 
k detailu. 

 Cena od 6,50 € za dítě, 9,00 € po slevě, 13,00 € dospělý. 

• Na místě prosyceném historií se muzeum vystěhovalectví nazvané 
BallinStadt věnuje tématu, které ani dnes neztratilo nic ze své  
aktuálnosti. V letech 1850 až 1939 odplulo z Hamburku asi 5 milionů  
lidí do Nového světa s nadějí, že tam naleznou štěstí a lepší  
budoucnost. Cenou ověnčený koncept muzea znovu křísí svět 
vystěhovalců.

 Cena od 12,50 € za dospělého, 7,00 € za dítě.

• Jedinečná „hop-on-hop-off“ lodní jízda v Hamburku! Lodě  
společnosti Maritime Circle Line objíždějí několikrát za den 8 zastávek, 
mezi nimi například Landungsbrücken, Speicherstadt a HafenCity, a 
máte tak možnost libovolně nastupovat a vystupovat. 

 Vstupenky od 8,00 € pro dítě, 16,00 € pro dospělého.
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A&O Hamburg Hammer Kirche
Hammer Landstraße 170 . 20537 Hamburk 
Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110
Zařízení A&O Hamburg Hammer Kirche je perfektní pro skupiny přátel či rodiny s 
dětmi. Hotel s nabídkou jednolůžkových, dvoulůžkových a rodinných pokojů se 
vyznačuje klidnou polohou i velmi dobrou dostupností za pouhých 5 minut ke 
stanici metra linky U2 „Hammerkirche“. Hned za hotelem se nachází supermarket. 

Ve vzdálenosti krátké procházky od hotelu A&O leží památkově chráněný park 
Hammer Park jako malá tichá oáza s hřištěm, dětským brouzdalištěm, rekreační 
loukou, hřištěm na minigolf a zahradou.

Hotel nabízí 68 pokojů se 166 lůžky. Útulná snídaňová jídelna se vyznačuje 
okouzlující výzdobou a můžete si tu v klidu vychutnat zdravou snídani každý 
pracovní den do 10 hodin a o víkendech až do 11 hodin. Wi-Fi připojení je v celém 
hotelu zdarma. 

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Návštěvníci hanzovního města mají opravdu z čeho vybírat, protože 
na stálém repertoáru je hned několik špičkových představení. LVÍ 
KRÁL Walta Disneye např. Příběh o lvíčeti Simbovi a jeho přátelství s 
roztomilou dvojicí Pumbaa a Timon je už několik let hlavním 
magnetem pro publikum. Cena od 43,90 € za osobu, předběžná 
rezervace u nás možná.

. FEAR IS A FUNNY THING, tak zní motto hamburského Dungeonu. 
Máte-li pro strach uděláno, vyrazte na výpravu 600letou temnou 
historií Hamburku. Očekává Vás děsivé setkání s bezohledným 
přístavním gangem, s bezhlavým zloduchem Störtebekerem a 
návštěva mučírny. Cena od 13,50 € za přihlášené školní skupiny. 

. Už několik let se v hamburském přístavu, v přístavišti Landungs- 
brücken, nachází Hard Rock Cafe Hamburg. Čeká Vás tu mezinárodní 
atmosféra, živá hudba a výstavní exponáty slavných hudebníků. 
Klasickou lahůdkou je denně čerstvě připravovaný Hard Rock Burger.  
Naše doporučení pro Vaši prvotřídní jízdu: „Vinyl Menu“ s burgrem, 
nealkoholickým nápojem a dezertem od 17,00 € na osobu, s  
možností rezervovat přímo u nás.

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/hamburk

P
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

. Čekání se vyplatilo – konečně jsme všichni pozváni ke sledování, 
poslouchání a žasnutí v Labské filharmonii – architektonickém  
klenotu v západní části města, který disponuje akustikou světové třídy 
a který je již dlouho považován za nový symbol Hamburku. Koncertní  
dům pro všechny nabízí denně koncertní představení, vstupenky  
za 13,00  € lze rezervovat pouze online!             

. FEAR IS A FUNNY THING, tak zní motto hamburského Dungeonu.  
Máte-li pro strach uděláno, vyrazte na výpravu 600letou temnou 
historií Hamburku. Očekává Vás děsivé setkání s bezohledným  
přístavním gangem, s bezhlavým zloduchem Störtebekerem a snad 
alespoň částečně snesitelná návštěva mučírny.

 Vstupenky 24,95 € za dospělého, 20,50 € za dítě. 

. Milovníci večírků pozor – během SANDEMANs Pubcrawl navštívíte 
během 4 hodin 5 trendy barů a klubů. V každém podniku dostanete  
drink, VIP vstup a speciální nabídky v klubu. Každý čtvrtek, pátek a 
sobotu se vyráží v 21:30 hodin z náměstí Beatles Platz – pouze v 
angličtině. 

 Vstupenky stojí 12,00 € za osobu. (Od 18 let)      
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A&O Hamburg Main Station
Amsinckstraße 2-10 . 20097 Hamburk . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Budova hotelu A&O Hamburg Main Station se vyznačuje typickým hanzovním 
stylem s červenou cihlovou fasádou. Poloha je centrální a velmi výhodná pro 
příjezd vlakem, protože hlavní nádraží je vzdáleno jen několik minut chůze.  
Historická stavba dříve sloužila jako kancelářská budova a skladiště zboží z celého 
světa: dnes si tu podávají kliku hosté ze všech zemí. Hotel má velkou vstupní 
halu s mnoha možnostmi pro příjemný odpočinek, ale i bar a zasedací místnosti. 
Pozornost přitahuje velká světelná šachta v prostoru recepce, která vede až do 
suterénu. 

V hotelu A&O Hamburg Main Station je k dispozici 278 pokojů s více než 900 lůžky 
a mimořádně krásná, světlem zalitá snídaňová jídelna. Vzhledem k historickému 
charakteru stavby jsou pokoje zčásti architektonicky  velmi atraktivní. Bezplatné 
Wi-Fi je k dispozici ve všech veřejně přístupných hotelových prostorách a na 
pokojích.

Reeperbahn

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

. V muzikálu Disneys Aladdin nás přenese příběh chlapce Aladina, 
džina z lahve a slavných tří přání do světa Orientu. Hudební doprovod 
této pohádky z 1000 a jedné noci složil Alan Menken, držitel ceny 
Tony i Oscara. Cena od 43,90 € za osobu, lze předem zarezervovat 
prostřednictvím našeho servisu vstupenek.

. Na místě prosyceném historií se muzeum vystěhovalectví nazvané  
BallinStadt věnuje tématu, které ani dnes neztratilo nic ze své  
aktuálnosti. V letech 1850 až 1939 odplulo z Hamburku asi 5 milionů 
lidí do Nového světa s nadějí, že tam naleznou štěstí a lepší 
budoucnost. Cenou ověnčený koncept muzea znovu křísí svět  
vystěhovalců. 

 Cena od 10,00 € po slevě, 12,50 € dosp.

. Hamburská čtvrť Speicherstadt nabízí jednu z nejoblíbenějších  
turistických atrakcí Německa: Miniaturní země divů. Na ploše 1300 m2 

se tu rozkládá největší modelová železnice na světě. Vlaky a auta tu 
projíždějí městy a krajinami, které byly sestaveny s velkou láskou k 
detailu. 

 Cena 6,00 € pro nahlášené školní skupiny, 12,00 € za dospělého. 

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/hamburk
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

. Abyste zažili proslulý hamburský rybí trh v plné parádě, musíte 
být na nohou hodně brzy. Zajděte sem v neděli od 5. hodiny ranní  
(listopad–březen od 7:00 hod.) na tradiční „ranní nákupy“ a prožijte 
zdejší atmosféru z první ruky. Doporučit lze zejména: rybu. Čerstvou a 
lahodnou, ve všech možných variantách, k okamžité konzumaci nebo 
k odnesení s sebou. Kolem 9:30 hod. je veškerý ruch u konce.  

. Čtvrť St. Pauli fascinuje mladé lidi a stala se Mekkou pro zástupy 
pártychtivých návštěvníků a synonymem pro místo nekonečných 
večírků a oslav. Muzeum St. Pauli je věnováno této čtvrti a jejímu  
rozvoji se všemi jeho rozmanitými stránkami.

 Vstup 5,00 € za dospělého, 4,00 € po slevě– k dostání v muzeu.

. Poprvé v Hamburku? V tom případě se připojte k prohlídce nazvané  
St Pauli and Harbour Tour od SANDEMANs. K zastávkám patří 
hamburský přístav, slavná ulice Reeperbahn s náměstím Beatles Platz, 
rybí trh Alton a U-343, sovětská špionážní válečná ponorka. Prohlídka 
se koná v pondělí, čtvrtek, pátek a sobotu od 19.00 hodin a začíná u 
věže s hodinami (Uhrenturm), v přístavišti Landungsbrücken.

 Vstupenky 12,00 €, 10,00 € po slevě (pouze v angličtině). 

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Všem kosmopolitům doporučujeme procházku slavnou a  
pověstnou čtvrtí St. Pauli. Kompetentní průvodci agentury Statt- 
Reisen Hamburg vyprávějí příběhy o přístavních dělnících a námoř-
nících, i o velkých zábavních palácích přelomu století a o přerodu 
někdejší čtvrti červených luceren St. Pauli v módní a žádanou lokalitu. 
Standardní prohlídka se doporučuje pro účastníky ve věku od 15 let. 
Cena od 105,00 € za skupinu. 

. 2,5hodinová verze prohlídky čtvrti St. Pauli pro dospělé se nazývá 
„Sex, Drugs und Currywurst“ (Sex, drogy a kari klobása) a začíná až 
večer. Na programu je posezení nad pivem či vínem, hříšný suvenýr 
přímo z Reeperbahnu, pravá hamburská kari klobása v podniku „Kiez 
Curry“ a návštěva kultovní hospůdky „Zur Ritze“. 

 Cena od 29,90 € za osobu.  
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A&O Hamburg Reeperbahn 
Reeperbahn 154 . 20359 Hamburk . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Být uprostřed namísto být jen u toho je motto hotelu A&O Hamburg Reeperbahn! 
S polohou na hamburské ulici hříchu zapadá stavba zcela autenticky do zdejší  
čtvrti. Odsud se pěšky dostanete do ulice Große Freiheit, k přístavišti  
Landungsbrücken i na rybí trh. Kluby a podniky na Reeperbahn leží doslova přede 
dveřmi. 

Kouzlo hotelu A&O Hamburg Reeperbahn spočívá především v jeho labyrintu 
chodeb. Hosté si velmi oblíbili také mimořádnou a několikrát fotografovanou 
sníďaňovou místnost s jejím středomořským kouzlem. Hotel nabízí 309 pokojů 
s přibližně 670 lůžky, včetně bezplatné Wi-Fi. Mimořádným bonusem je v této  
centrální poloze soukromé parkoviště, které je nutno v případě potřeby rozhodně 
předem rezervovat.  

0 mReeperbahn
Reeperbahn

Radnice 2,5 km

Rybí trh

Výstaviště
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Info v kostce:

aohostels.com/cz/hamburk
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karlsruhekarlsruhe
Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• O Karlsruhe, městě v jižním Německu s typickým vějířovitým  
půdorysem, napsal Richard Wagner již v 18. století, že toto město 
je „velmi levné, příjemné a přátelské“. Názor, s nímž se i dnes rádi  
ztotožňují jak obyvatelé Karlsruhe, tak jeho návštěvníci. Užijte si 
tedy i Vy typické mírné počasí, nádherné městské parky ve městě i  
umělecké a kulturní zajímavosti! To vše je zvláště výhodné díky kartě 
Karlsruhe Card, která je k dispozici na recepci.

 Cena od 9,50 € dítě (9-14 let), 18,50 € dosp..

• Mimořádný kulturní zážitek čeká na návštěvníky v ZKM, Centru pro 
umění a mediální technologii (Zentrum für Kunst und Medientech-
nologie), německé pobočky „Centre Pompidou“: Interaktivní muzeum  
Vás zve, abyste se také zapojili a žasli. Díky Mediálnímu muzeu,  
Institutu pro obrazová média, Institutu pro hudbu a akustiku,  
oddělením základního výzkumu a Institutu rozvoje sítí je ZKM největší  
světovou továrnou na kulturu. 

 Cena od 2,00 € za osobu.
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A&O Karlsruhe Main Station
Bahnhofplatz 14-16 . 76137 Karlsruhe . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Památkově chráněná budova v secesním stylu leží přímo u nádraží a svůj název 
A&O Karlsruhe Main Station si tak skutečně zaslouží. Hotel se standardem 2** 
nabízí rozmanité kategorie pokojů se samostatným sociálním příslušenstvím, 
bezplatnou Wi-Fi, 24 hodin denně otevřenou recepcí a lobby barem. Kromě 
toho si mohou hosté ve 2. patře užívat slunečnou terasu a na přání si rezervovat 
každodenní snídani ve stylu „all-you-can-eat“.

Návštěvníci si cení rychlého spojení do centra a výborné polohy pro poznávání 
města i výlety do okolí, jako třeba do Schwarzwaldu, Štrasburku nebo ke 
středověkému cisterciáckému klášteru Maulbronnu.

Moderní hotel s historickým kouzlem čítá na čtyřech podlažích 109 pokojů se  
zhruba 380 lůžky. Vedle klasických dvojlůžkových a rodinných pokojů jsou ze' 
strany spořivějších klientů a větších skupin využívány s oblibou i pohodlné  
vícelůžkové pokoje. Dále je hotel A&O díky prostorným konferenčním místnostem 
s moderní technologií vhodný také pro konference nebo školení.Karlsruhe

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Sandkorn Theater Karlsruhe nabízí špičkovou zábavu pro všechny 
věkové kategorie. Na repertoáru tohoto soukromého divadla najdete 
kromě představení pro děti a mládež také klasické hry a kabaret. V 
každém případě stojí zato nahlédnout do programu! 

 Ceny se u jednotlivých představení liší.

• V Karlsruhe sídlí nejvyšší německé soudní instituce: Spolkový ústavní  
soud, Spolkový soudní dvůr a Spolkové nejvyšší státní zastupitelství. 
V rámci tematické prohlídky „Residenz des Rechts“ (Sídlo 
spravedlnosti) se dozvíte zajímavé informace o historii a současnosti 
německých soudů. 

 Cena od 120,00 € za skupinu.  

• Zábavní park Europapark v Rustu je podle Německé centrály  
cestovního ruchu jednou z nejoblíbenějších volnočasových atrakcí  
v Německu. Není proto divu, že sem každoročně zavítá kolem 5  
milionů návštěvníků. Na ploše 950 000 m² se v 16 tematických  
oblastech nabízí několik show a více než stovka pohyblivých atrakcí, 
mezi nimi například velkolepé horské dráhy Wodan, Silver Star a Blue 
Fire Megacoaster. 

 Cena od 38,50 € za osobu.

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/karlsruhe
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í
Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Ze starého centra až k přístavní čtvrti Rheinauhafen a typickým  
domům („Kernhäuser“): Zatímco kolem Vás bude ubíhat panorama 
města, můžete se nechat bezstarostně pohupovat na vlnách Rýna. 
Zažijte rýnskou metropoli v rámci Panoramatické jízdy na Rýnu s 
denně až 6 odjezdy. 

 Jízdenky od 10,40 € za osobu.

• Motto kolínské lanovky (Kölner Seilbahn) zní „Köln schwebend 
erleben“ (Zažijte Kolín ze vzduchu). Unikátní lanovka je v provozu jen 
sezonně a díky ní se dostanete suchou nohou na druhou stranu Rýna.  
Během jízdy si můžete vychutnávat dechberoucí výhledy a zcela  
mimochodem u toho oslavovat letos 60. výročí lanovky. 

 Vstupenky od 2,70 € pro dítě, 4,80 € pro dospělého.

• Objevujte Kolín během okružní jízdy městem (bez vystoupení  
1,5 hod.) Na každého dospělého jsou dvě děti (4–14 let) zdarma. V 
rámci této autobusové okružní jízdy kolem nejdůležitějších památek 
můžete poznávat Kolín příjemným způsobem  

 Cena od 13,00 € za osobu.
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A&O Cologne Dome
Komödienstraße 19-21 . 50667 Kolín n.R.
Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110
Každý, kdo stráví během karnevalu alespoň jednu noc v hotelu A&O Cologne 
Dome, moc dobře ví: lépe a blíže centru se slavit a spát nedá! Auto můžete klidně 
nechat doma, protože vlakové hlavní nádraží leží pouhé dvě minutky volné chůze 
od vchodu do hotelu. K nejslavnějšímu symbolu města, kolínské katedrále, se  
dostanete ještě rychleji, protože se před ní ocitnete, jakmile vykročíte z hotelu na 
ulici! 

Tento malý hotelový klenot Vás nadchne skromnou útulností a 84 lůžky ve 41  
pokojích. Atmosféra Kolína naplňuje celý hotel a především snídaňová jídelna v pří-
zemí naladí hosty svými fotografiemi na prohlídku města katedrály! Obligátní pivo 
Kölsch je samozřejmě k dispozici za férovou cenu od našich rýnských pivovarníků 
na hotelovém baru.  Vstupenky na nejzajímavější kolínské pamětihodnosti si lze 
rezervovat na recepci.  

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Kolínská katedrála láká celý svět na Rýn. Během komentované 
prohlídky se dozvíte spoustu informací o historii katedrály, která se 
táhne napříč několika staletími. Tu doplňuje oblíbená 2hodinová  
prohlídka Kolínská katedrála a staré centrum napínavými vhledy 
do dvoutisícileté historie města.

 Skupiny od 149,00 € pro žáky příp. od 169,00 € pro dospělé

• Přímo v historickém centru Kolína se na Vás těší legendární Hard 
Rock Cafe, kde údajně podávají ty nejlepší burgery a sendviče ve 
městě. Srdečně vítány jsou i skupiny! Námi doporučené „Vinyl menu“ 
zahrnuje burger s hranolky, nealkoholický nápoj (0,4l) a sladký dezert.

 Skupinové menu od 15,00 €.        

• Symbol rýnské metropole prozkoumáte nejlépe během 1,5hodinové 
prohlídky kolínské katedrály. Mistrovské dílo gotické architektury je 
jednou z nejvýznamnějších katedrál na světě a chráněným kulturním 
dědictvím UNESCO. 

 Cena od 120,00 € pro školní skupiny

Výstaviště
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Nádraží
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Info v kostce:

aohostels.com/cz/kolin
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Když majitel továrny na čokoládu, Hans Imhoff, naplánoval v listopadu 
1993 založení muzea čokolády, nikdo netušil, jak úspěšné bude v  
budoucnu. Dnes, více než 20 let po svém otevření, patří Imhoff- 
Schokoladenmuseum k nejoblíbenějším muzeím v Německu.  
Názorně je tu prezentován celý postup výroby od kakaových bobů 
až po hotový výrobek. A samozřejmě se tu smí i ochutnávat. Zlatým 
hřebem pro všechny je velká čokoládová studna. 

 Vstup od 6,00 € za osobu

. Poznejte město během jednoho dne z několika různých perspektiv a 
zkombinujte klasickou okružní jízdu autobusem hop-on hop-off s 
plavbou po Rýnu.

 Cena od 8,00 € dítě, 21,00 € dosp.

. S kartou KölnCard můžete bezplatně používat veřejnou dopravu a 
také získat až 50% slevu na služby od vybraných partnerů. V přiložené  
brožurce najdete seznam doporučení pro prožití příjemných a  
zajímavých dní v Kolíně nad Rýnem. 

 Cena od 9,00 € za osobu. 
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Hotel Madison managed by A&O
Ursulaplatz 10-12 . 50668 Kolín n.R. . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Zcela nově v tomto roce je tu pro Vás kolínský hotel Madison managed by A&O 
na náměstí Ursulaplatz!  Hotel, který byl již dříve využíván jako ubytovací zařízení, 
bude v blízké budoucnosti upraven v typickém stylu a standardu pokojů A&O. 
Hotel je proto ideálním tipem zejména pro lovce výhodných nabídek! 

Nabídka byla pochopitelně rozšířena i o rodinné a vícelůžkové pokoje, takže si  
můžete vychutnat obvyklý A&O standard za příjemně výhodnou cenu. Celkově má 
hotel Madison více než 40 moderně zařízených pokojů a 131 komfortních lůžek. 

O váš příjemný pobyt se postará personál A&O: zahrne Vás všemi tipy týkajícími 
se města, ukáže Vám cestu (jen 500 m ke kolínskému hlavnímu nádraží) a u  
hotelového baru Vám připraví čerstvou kávu s mlékem. Ti, kdo oceňují kouzlo  
malého hotelu, jsou tady naprosto správně. 

650 mKolínská katedrála

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Zábavní park Phantasialand patří již více než 50 let mezi hlavní atrakce 
Porýní. Nachází se pouhých 30 km od centra Kolína a nabízí spoustu 
pohyblivých atrakcí, show i zábavních aktivit. Speciální nabídky pro 
školní skupiny, např. vstup s Park-Ralley a balíčkem s občerstvením 
od 24,90 € na osobu..

. Dokumentační centrum NS (NS-Dokumentationszentrum) je 
největším lokálním památníkem obětem národního socialismu v 
Německu. Takzvaný EL-DE Haus, v němž se dnešní památník nachází, 
sloužil v letech 1935–1945 jako sídlo kolínského gestapa. 
Zvláště můžeme doporučit workshopy pro žáky, např. „Mládež v 
národním socialismu“. Cena od 2,00 € za osobu, workshopy od  
60,00 €. Žáci a školní skupiny mají vstup zdarma. 

. Objevovat kořeny Kolína zajímavým způsobem lze během městské 
StadtRalley -–Kolín za římské doby. Vydejte se se svými žáky po  
stopách Caesara a římské říše v Kolíně. Čekají Vás historické stopy,  
dějiny téměř na dotek a napínavé hádanky. 

 Cena od 4,95 € za účastníka. 

í

Výstaviště

Letiště

Nádraží
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Info v kostce:
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci  

. Okružní jízda je Vám málo? V tom případě sáhněte po jízdence na dva 
dny, abyste ještě více poznali krásné katedrální město. Okružní jízda 
autobusem hop-on hop-off s platností 48 hodin Vám dá prostor  
objevovat jednotlivé stanice.

 Cena od 8,00 € dítě, 15,00 € dosp.

. V Muzeu Ludwig objevíte nejdůležitější mezníky umění 20. století 
a současnosti. Expresionistická díla (Schmidt-Rottluff, Kirchner), díla 
klasické moderny (Chagall, Dix), ruské avantgardy i pop artu z USA. 
Vstupenky od 7,50 € zlev., 11,00 € dosp. (K dostání na pokladně 
muzea).

. Rozšiřte své vědomosti o kolínské temné části historie v Dokumen-
tačním centru národního socialismu města Kolín. V budově EL-DE, 
někdejší centrále a vězení gestapa, se nachází stálá expozice „Kolín 
za národního socialismu“. Na konkrétním příkladě prezentuje vývoj v 
někdejším „hlavním městě župy“. 

 Vstupenky od 2,00 € žáci, 4,50 € dosp., k dostání přímo na místě.
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A&O Cologne Neumarkt
Mauritiuswall 64/66 . 50676 Kolín n.R. . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Hotel a hostel Vám pod jednou střechou nabídne vše, co budete potřebovat ík  
naprosté spokojenosti: pohodlná lůžka, kvalitní Wi-Fi, lahodná snídaně, plně  
naložený bar a rezervace vstupenek pro akce a prohlídky v celém městě! Zlatým 
hřebem ovšem zůstává město samo! Z tohoto důvodu máte možnost prozkoumat 
jednu z nejkrásnějších stránek Kolína přímo ze čtvrti Mauritiusviertel, v níž se náš 
hotel A&O Cologne Neumarkt se svými 173 pokoji a 563 lůžky nabízí jako ideální  
výchozí bod.

To nejlepší hodnocení získává stále znovu a znovu také náš mimořádně vstřícný a 
zdvořilý personál, který ochotně zodpoví všechny Vaše dotazy týkající se dalších 
služeb, jako jsou třeba dětské postýlky, vybavení na cesty pro případ nouze nebo 
tipy na kolínské pamětihodnosti. Toto A&O je oblíbeno u spořivých turistů každého  
věku: V zařízení s kosmopolitním kouzlem se cítí dobře přátelé, rodiny i batůžkáři.

Hosté s oblibou využívají také naše podzemní garáže, které si můžete kdykoliv 
rezervovat online nebo přímo na místě. 

2 kmKolínská katedrála

Historická radnice 1,8 km

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek 

• Pokud přijedete vlastním autobusem, rádi pro Vás zarezervujeme 
průvodce, který Vaši skupinu vyzvedne z hotelu A&O na okružní 
jízdu vlastním autobusem. Cesta povede kolem nejdůležitějších 
památek Kolína, mimo jiné katedrály, domu 4711 a radnice, kdy se 
dozvíte zajímavé i kuriózní informace z kolínské historie.

 Cena od 105 € za školní skupiny, 130 € za dospělé skupiny.

. Pro fotbalové fanoušky je prohlídka RheinEnergieStadionu doslova  
povinností, neboť dává nahlédnout do míst, která znají jinak pouze 
hráči a trenéři. Prohlídka trvá cca 1,5 hod. Návštěva muzea 1.  FC Köln 
je zahrnuta.

 Cena od 140 € pro školní skupiny

. Co může být napínavějšího než kriminální ralley městem Kolín! 
Vydejte se se svými žáky ulicemi města na Rýnu, sbírejte příklady,  
provádějte vyšetřování, ptejte se svědků a dělejte detektivní závěry 
při řešení jeho kriminálních případů! 3–4 hodiny

 Cena od max. 10 hráčů 49,50 € 

í
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Panometer Leipzig – 360° panorama umělce Yadegara Asisiho – Vás 
vezme na cestu do jiného světa. Od ledna 2017 je novinkou panorama  
TITANIC – a Vy budete mít pocit, že jste u toho. 

 Vstup od 6,00 € za osobu

• Pokud chcete navštívit zoo v Lipsku, vyhraďte si na to celý den. Patří 
v Německu k těm, jež disponují nejvíce druhy zvířat, a na své atrakce 
každoročně přiláká téměř 2 miliony návštěvníků. Rozlehlý areál je  
rozdělen podle světových regionů a poskytuje úžasný přehled o 
rozmanitosti fauny a flóry dané lokality. Travnaté plochy se hodí  
skvěle pro piknik. 

 Vstupenky: od 10,00 € děti, od 17,00 € dospělí.

• Prozkoumejte nejoblíbenější památky mladého veletržního města 
na palubě červených dvoupatrových autobusů. Podle nálady a chuti 
můžete nastoupit a vystoupit na 11 zastávkách nebo podniknout 
celou jízdu za 2 hodiny. Jízdenky na prohlídku hop- on hop-off jsou 
k dostání na recepci.

 Ceny 11,50 € za dítě, 15,00 € po slevě, 17,00 € dospělý.  

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Neoficiálním přízviskem Lipska je „město hrdinů“, protože zdejší  
občanské hnutí uvedlo svého času události do pohybu: začala 
tu takzvaná mírová revoluce (Friedliche Revolution). Název takto  
zaměřené tematické prohlídky zní „Po stopách mírové revoluce“.  
Během prohlídky navštívíte kostel sv. Mikuláše (Nikolaikirche),  
Augustovo náměstí (Augustusplatz) i dnešní muzeum „Runde Ecke“ 
(bývalé sídlo Stasi v Lipsku). 

 Cena od 90,00 € za skupinu. 
 
• Nové Zážitkové ralllye Lipskem s hádankami a interaktivními 

úkoly vede kolem památek a dalších zajímavých míst Lipska. Dobře 
zachovaným historickým centrem a do elegantní městské čtvrti z 
gründerského období. Poznáte Lipsko jako ohromující město kultury 
a umění, které vysílá trendy a impulzy do celého světa. 

 Cena za účastníka od 4,95 €. 
 
• Jen pár kilometrů od Lipska na Vás čeká největší zábavní a zážitkový 

park ve východním Německu. Od „Pobřeží objevitelů“ přes „Prérii  
indiánů“ až po „Pláž bohů“: ve všech tematických světech zábavního 
parku Belantis se nachází velké množství rodinných atrakcí. 

 Skupiny od 17,90 € za osobu. 
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A&O Leipzig Main Station
Brandenburger Straße 2 . 04103 Lipsko . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Vlajkový hotel A&O Leipzig boduje svým půvabem: vysoké stropy, třpytivé lustry, 
černobílé kachlíkové lobby a sofa ve formě trabantu. Památkově chráněná budova 
s nádherně restaurovanou historickou fasádou se stala hitem mezi lipskými 
ubytovacími zařízeními! Nepřekonatelná je i jeho poloha: leží kousek od vlakového 
hlavního nádraží a takřka před vchodem do hotelu se nacházejí přímé dálkové 
autobusové spoje.

A&O Leipzig Main Station sídlí v budově, kterou dříve využívala Německá říšská  
pošta (Deutsche Reichspost), a nyní nabízí pobyt hostům všech věkových kategorií. 
Vychází plně vstříc jakémukoliv přání návštěvníků, které se týká kultury, odpočinku, 
zábavy či nákupů. Hosté si také velmi rádi kupují na naší recepci vstupenky do zoo 
a na okružní prohlídky města, protože jim náš personál vždy ochotně a fundovaně 
poradí. Po dni plném zážitků doporučujeme osvěžující nápoj v hotelovém baru 
uprostřed nádherné haly, při partii kulečníku nebo u pěkné knihy z naší knihovny, 
z níž si můžete knihu vypůjčit, třeba i výměnou za jinou.

Výstaviště

Letiště

Nádraží
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Info v kostce:

aohostels.com/cz/lipsko
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Přímo v historickém centru Mnichova, těsně vedle známé pivnice 
Hofbräuhaus, se na Vás těší legendární Hard Rock Cafe, kde údajně 
podávají ty nejlepší burgery a sendviče ve městě. Námi doporučené 
„Vinyl menu“ zahrnuje burger s hranolky, nealkoholický nápoj (0,4 l) a 
sladký dezert. Menu od 16,00 € za osobu. 

• Trochu jiná prohlídka od společnosti SANDEMANs se nazývá Beer 
Tasting Experience. Třikrát týdně vás znalci zavedou do světa pivních 
zahrádek a mnichovské pivovarnické tradice. Účast od 18 let, v ceně 
zahrnuty 3 piva zdarma 

 Vstupenky 17,00 €, 15,00 € po slevě (pouze v angličtině).

• Všechno kreativní přichází z jihu. Podle aktuálního atlasu patentů 
je Mnichov s 8,6 procenta všech objevů a vynálezů jednou z bašt 
vynálezců v Německu. Během napínavé okružní procházky Chytří 
podivíny (Kluge Querköpfe) jsou prezentováni různí vynálezci a  
jejich nápady, je vysvětlen význam patentů a zodpovězena otázka, 
proč se stali někteří výzkumníci světově slavnými, dokonce i nositeli 
Nobelovy ceny, a jiní upadli v zapomnění. 

 Cena od 150,00 € za skupinu.
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A&O Munich Hackerbrücke
Arnulfstraße 102 . 80636 Mnichov . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Náš hotel A&O Munich Hackerbrücke je adresou pro ubytování v blízkosti centra za 
výjimečnou cenu! Za dobré viditelnosti budou hosté z horních pokojů odměněni  
pohledem na úchvatné panorama Alp. Ještě lépe si ho vychutnáte s drinkem v 
baru střešní terasy v 5. patře – a úplně nejlépe při západu slunce! 

Kromě vlaku (hotel je vzdálen od hlavního nádraží pouze jednu stanici rychlodráhy 
S-Bahn) se pro příjezd hodí také auto: A&O osvobozuje své hosty od nutnosti  
hledat parkovací stání v centru, protože nabízí bezpečné zaparkování v podzemní 
garáži. 

Během populárního festivalu Oktoberfest je náš hotel už roky vystaven zatěžkávací 
zkoušce. 214 pokojů se zhruba 944 lůžky se rychle plní! S ohledem na množství 
rozmanitých kategorií pokojů (jedno- i dvojlůžkové, rodinné pokoje i 4- až 6) však 
není divu: pro každého hosta se najde něco vhodného! Prostorné pokoje jsou  
často vybaveny balkonem a vanou, takže se v hlavním městě Bavorska můžete 
nechat příslovečně ukolébat.
 
Vydatná snídaně formou „all-you-can-eat“ a pozdní check-out do 14 hodin jsou 
oblíbenými službami hotelu, které si mezinárodní hosté na recepci rádi dodatečně 
zarezervují.

MÜNCHEN

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Při toulkách Ssarými částmi města spatříte některá z turisticky 
nejvyhledávanějších míst bavorské metropole, mimo jiné náměstí  
Marienplatz, katedrálu a pivnici Hofbräuhaus. Během okružní 
prohlídky se dozvíte, jak se tato část města v průběhu staletí vyvíjela 
a měnila. Kompetentní průvodci vyprávějí o bývalé císařské rezidenci 
napínavé a zábavné příběhy.

 Cena od 150,00 € za skupinu. 

• Před panoramatem bavorských Alp zažijí žáci Jízdu na raftech na 
řece Isar – ideální snadné seznámení s raftingem na divoké řece.  
Zlatým hřebem jízdy je sjezd malé peřeje Isaru.

 Nabídky od 33,00 € za osobu. (Vybavení & přeprava zahrnuty) 

• Vydejte se společně na napínavý výcvik na agenta 00Y. Týmy agentů 
stojí před závěrečnou zkouškou. Co ještě chybí? Musí prokázat své 
schopnosti před svým školitelem Sherlockem a vyřešit jeho napínavé 
a rozmanité hádanky a úkoly.

 AgentRallye München od 4,95 € za účastníka.

Výstaviště
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Info v kostce:

aohostels.com/cz/mnichov
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• „Hop-on-hop-off“ Mnichov: Trasa pestrobarevného dvoupatrového 
autobusu kolem nejzajímavějších památek města zahrnuje 7 zastávek, 
na nichž můžete libovolně nastupovat a vystupovat. Na trase se  
seznámíte například se Starou a Novou pinakotékou (Alte & Neue 
Pinakothek), Obrazovou galerií, Národním divadlem, náměstím 
Viktualienmarkt a slavnou pivnicí Hofbräuhaus.

 Vstupenky od 10,00 € pro dítě, 17,00 € pro dospělého.

. Zámek Nymphenburg, letní rezidence Wittelsbachů, je jednou z 
hlavních atrakcí bavorské metropole. Nádherně upravovaný palácový  
komplex je ideální pro dlouhé procházky, samotné budovy dnes 
uchovávají různé umělecké výstavy, mezi nimi i světově proslulou 
„Galerii krásy“ (Schönheitsgalerie) krále Ludvíka I. Bavorského.

 Celková vstupenka na zámek Nymphenburg od 8,50 € za  
dospělého, 6,50 € po slevě. 

. Filmové město Bavaria Filmstadt na elegantním mnichovském 
předměstí Grünwald je tipem pro chvíle volna nejen pro milovníky  
kina. 4hodinová kompletní prohlídka filmového města je velmi  
oblíbená u všech rodin s dětmi a zahrnuje okružní prohlídku komplexu,  
4D kino a interaktivní expozici Bullyversum.

 Vstupné: 21,50 € děti, 27,50 € dospělí. 
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A&O Munich Main Station
Bayerstraße 75 . 80335 Mnichov . Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Náš centrálně položený hotel zaujme moderně zařízenými pokoji a klidnou 
atmosférou uprostřed městského ruchu. Nachází se přímo u hlavního nádraží 
a do staré části města (Altstadt) se snadno dostanete i pěšky. A Tereziina louka 
(Theresienwiese) – slogan Oktoberfestu – je odtud jen pět minut chůze. Pro menší  
auta doporučujeme naše vlastní podzemní garáže; pro tuto lokalitu v blízkosti  
nádraží, kde se parkovací místa shánějí obtížně, jsou hotovým požehnáním.

Téměř každý z našich 73 pokojů má malý balkon, všech 187 lůžek nabízí komfortní 
spánek. Všechny pokoje jsou otočené do zadního dvora, a proto chráněné od  
pouličního hluku, a nabízejí vynikající signál Wi-Fi. Velké chvále se těší naše bohaté 
snídaně, pozorný personál a dobrý poměr ceny a služeb.MÜNCHEN
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Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

. Přímo v historickém centru Mnichova, těsně vedle známé pivnice 
Hofbräuhaus, se na Vás těší legendární Hard Rock Cafe, kde údajně 
podávají ty nejlepší burgery a sendviče ve městě. Srdečně vítány jsou 
i skupiny! Námi doporučené „Vinyl menu“ zahrnuje burger s hranolky, 
nealkoholický nápoj (0,4 l) a sladký dezert. 

 Skupinové menu od 15,50 € za osobu. 

. Ve světě BMV se závodem a muzeem můžete zažít, jak jsou z několik tun 
těžkých ocelových rolí vyráběny jednotlivé díly, z nichž je sestavena 
a nalakována karoserie. Pozorujte, jak vzniká motor. Sledujte proces 
v montáži, kdy se spojuje karoserie s hnacímo strojem, i řadu testů 
kvality.

 Skupinové prohlídky od 180,00 €.  

. Koncentrační tábor Dachau byl využíván nepřetržitě od roku 
1933 do roku 1945 a v  té době byl místem utrpení pro přibližně 
200 000 vězňů z celého světa. Tuto temnou dobu dnes připomíná 
památník KZ Dachau s expozicí o historii tábora. Vstup je zdarma, 
prohlídky s průvodcem a vzdělávací nabídky pro skupiny 
od 100,00 €.    

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/mnichov
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Koncentrační tábor Dachau byl využíván nepřetržitě od roku 1933 
do roku 1945 a v té době byl místem utrpení pro přibližně 200 000 
vězňů z celého světa. Tuto temnou dobu dnes připomíná památník 
KZ Dachau s expozicí o historii tábora.

 Vstup je zdarma, prohlídky s průvodcem a vzdělávací programy na 
vyžádání.    

. Německé muzeum (Das Deutsche Museum) je jedno z největších 
přírodovědných muzeí na světě a návštěvníkům nabízí na 50 000 
metrech čtverečních spoustu interaktivních a napínavých možností 
poznat vymoženosti přírodních věd a techniky.

 Prohlídky pro skupiny od 80,00 €.  

. Jedna z nejlépe hodnocených prohlídek od společnosti SANDEMANs 
vás zavede k památníku a areálu bývalého koncentračního tábora  
Dachau, a to denně v 9:30 hodin.

 Vstupenky od 22,00 € za dospělého, 19,00 € po slevě.
 (Pouze v angličtině!)
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A&O Munich Laim
Landsberger Straße 338 . 80687 Mnichov
Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110
Hotel A&O Munich Laim je nejnovější přírůstek naší rodiny A&O a nabízí moderně 
zařízené prostory s 116 velkoryse vybavenými pokoji včetně Wi-Fi. Díky blízkosti 
vlakového nádraží Laim, které leží jen čtyři stanice od hlavního nádraží, má hotel 
výhodnou polohu v dosahu centra. 

Pro městské turisty je to v jinak tak drahém Mnichově skvělý tajný tip. 
V hotelu s 867 lůžky je vítaný každý, od jednotlivců až po velké skupiny. Všechny 
pokoje mají samozřejmě vlastní koupelnu se sprchou a WC, fénem, kosmetickými 
ubrousky a šamponem 2 v 1. 

Kdo hledá po náročném dni ve starém centru pro změnu kousek přírody, udělá 
s tímto hotelem A&O terno: k parku zámku Nymphenburg a ke Královské jelení 
oboře (Königlicher Hirschgarten) se dá pohodlně dojít pěšky. Super tip pro malé 
výlety: jednoduše si dodatečně rezervujte obědový balíček A&O a v lobby baru 
objednejte čerstvě uvařenou kávu s sebou.

MÜNCHEN

6 kmFrauenkirche

Náměstí Marienplatz 6,1 km

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

. Unikátní diskotéka pro školní třídy DLight je již celé roky oblíbená 
jak mezi učiteli, tak mezi žáky. Byla navržena speciálně pro mezinárodní  
školní skupiny a nabízí vysoké bezpečnostní standardy, vynikající  
polohu a vstupné, jež se dá snadno zaplatit z kapesného.

 Cena 6,50 € za žáka, učitelé zdarma. 

. Co dělá Allianz Arenu nejkrásnějším fotbalovým stadionem světa? 
Zjistěte to! Během Prohlídky stadionu Allianz Arena  Vás vezmeme 
před a za kulisy tohoto výjimečného stadionu. Zažijte atmosféru  
stadionu Allianz Arena z pohledu profesionálního fotbalisty v herních 
zónách a poslechněte si vzrušující detaily o jedinečné stavební 
konstrukci. Skupiny od 270,00 €. 

. Oblíbená Okružní prohlídka od ulice Salzstraße k surfařskému ráji 
(Surferparadies) zahrnuje památky staré části města, párty scénu 
kolem náměstí Gärtnerplatz, pláž u řeky Isar, bývalou elektrárnu  
Muffathalle a surfařskou vlnu v Anglické zahradě – to vše nabízí vhledy  
do mnichovské tradice, mezikulturního života, kultury mládeže a 
street artu. Mnichov totiž může být i docela jiný než jen bohatý a chic. 
Cena na vyžádání.

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/mnichov
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Karta Nürnberg Card je ideálním společníkem při poznávání  
franského hradního města. Po jejím zakoupení máte možnost 
využívat po dobu 48 hodin bezplatně veřejnou dopravu a navštěvovat 
rozmanitá muzea v Norimberku i sousedním Fürthu. 

 Cena 25,00 € pro dospělého, 5,00 € pro děti. 

• Divadlo Figurentheater Salz+Pfeffer nabízí špičkovou zábavu pro 
všechny věkové kategorie Na repertoáru tohoto loutkového divadla  
najdete kromě představení pro děti a mládež také klasické hry. V 
každém případě stojí zato nahlédnout do programu!

 Ceny se u jednotlivých představení liší. 

• Muzeum zvané „Věž smyslů“ (Turm der Sinne) zve návštěvníky k 
experimentování se všemi smysly. Sídlí v jedné z věží středověkého 
městského opevnění a nabízí řadu interaktivních exponátů, na nichž 
si můžete zábavnou formou vyzkoušet své vlastní smyslové vnímání.  
Velmi vhodná alternativa pro rodiny s dětmi pro případ špatného 
počasí.

 Cena od 5,00 € za osobu, vstupenky jsou k dostání na pokladně.

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• 2hodinová procházka starým centrem („Kleine Altstadtrundgang“) 
je norimberská klasika pro všechny zájezdové skupiny. Při poslechu  
vyprávění průvodců uteče čas jako voda a dozvíte se spoustu  
zajímavých informací z bohaté historie města.

 Cena od 125,00 € za skupinu.  

• Bývalý areál pro zasedání říšského stranického sjezdu NSDAP 
(Reichsparteitagsgelände) zahrnuje nejvýznamnější relikty národně-
-socialistické architektury v Německu. Okružní prohlídka bývalého 
komplexu Reichsparteitagsgelände pro skupiny vysvětlí nejen  
význam megalomanské architektury ve stylu kulis a funkci sjezdů  
nacistů coby gigantické propagandistické show, ale ozřejmí také 
přístup Norimberku k nacistickému dědictví. 

 Skupiny od 125,00 €. 

• Přeskočit svůj vlastní stín a překonat strach -v Lezeckém lese  
Pottenstein ve Franském Švýcarsku je to možné. Své limity můžete 
otestovat na několika parkurových překážkách. 

 Vstupenky od 11,00 € za osobu vč. 30,00 € rezervačního paušálu.
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Bahnhofstraße 13-15 . 90402 Norimberk
Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110
Hotel A&O Nuremberg Main Station, jehož halu naši hosté ocenili jako jednu z  
nejhezčích v rámci našeho řetězce, slibuje vedle své hlavní úlohy -–„dobrého 
spánku“ – ještě mnohem víc: kompletní balíček služeb počínaje bohatou snídaní 
přes kompetentní tipy a rady týkající se města a okolí až po nabídku zábavy přímo 
v hotelu. Posledně zmíněné tu má velký význam: Kulečník, stolní fotbálek a SkyTV 
pro trávení společných hodin; čtenářský koutek s knihovnou pro vypůjčení i  
výměnu knih i dětský koutek pro dovádění těch nejmenších. 

Píšeme-li „v blízkosti nádraží“, je to ještě slabý pojem: hosté se ocitnou z hlavního 
vlakového a autobusového nádraží přímo přede dveřmi hotelu. Díky 116 pokojům 
a 374 lůžkům zůstává dostatek prostoru pro přenocování rodin, batůžkářů nebo 
skupiny. Tento hotel A&O dokáže pohodlně ubytovat všechny skupiny hostů: 
Všechny pokoje jsou vybaveny samostatným sociálním zařízením s vlastní  
koupelnou (sprcha / WC, fén, šampon 2 v 1, kosmetické ubrousky) a bezplatnou 
Wi-Fi. 

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/norimberk
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stuttgartstuttgart
Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Prozkoumejte Stuttgart na vlastní pěst s jízdenkou pro autobus 
hop-on hop-off. Posaďte se do komfortních dvoupatrových 
cabriobusů, objevujte nejvýznamnější památky Stuttgartu a získejte 
přitom spoustu zajímavých informací prostřednictvím audio  
průvodce.

 Vstupenky 15,00 € na dospělého (2 děti jedou zdarma).

• S kartou StuttCard můžete využívat veřejnou dopravu zdarma a také 
získáte slevu nebo volný vstup do různých turistických atrakcí města.  
V přiložené brožurce najdete seznam doporučení pro prožití  
příjemných a zajímavých dní ve Stuttgartu. 

 Cena od 15,00 € za osobu. 

• Ztělesnění německého automobilového průmyslu je prezentováno 
futuristickou stavbou proti aréně Mercedes Benz Arena. Mercedes 
Benz Museum prezentuje na 9 podlažích kolem 1400 exponátů ze 
130 úspěšných let historie značky. Mezi ně patří také slavný Stříbrný  
šíp, který rozbuší srdce všech automobilových nadšenců. 

 Vstup 10,00 € za dospělého. 

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Okružní prohlídka města Stuttgartu a jeho historických památek 
je ideálním začátkem školního výletu. A díky naší skupinové nabídce 
také mimořádně výhodným a pohodlným. 

 Skupina od 180,00 €. 

• Kousek od Stuttgartu na Vás čeká jedinečná rodinná atrakce  
malebně zasazená v kopcovité krajině: zábavní park (Erlebnispark) 
Tripsdrill! Kromě různých adrenalinových jízd tu může celá rodina 
navštívit i zajímavá muzea a rozlehlou zoologickou zahradu. Park 
je otevřen od března do října. Vstupenky do zážitkového parku a 
přilehlého Divokého ráje (Wildparadies) od 26,00 € na osobu. 

• Při prohlídce města nazvané „Schwäbisch für Anfänger“ (tedy 
„Švábština pro začátečníky“) je těžištěm výkladu spíše jazyk, než 
samotné město. Průvodci města vyprávějí v tomto nářečí  
(„Schwabensprech“) napínavé příběhy o městě a naučí návštěvníky 
také trochu švábsky. Turisté si tyto prohlídky pochvalují jako veselé 
a zábavné.

 Cena od 180,00 € za skupinu.
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A&O Stuttgart City
Rosensteinstraße 14/16 . 70191 Stuttgart
Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110
Těžko uvěřit, ale hotel A&O Stuttgart City byl kdysi největším mlékárenským 
podnikem v Německu! Mléko, jogurt a sýr tu najdeme samozřejmě stále, ale 
pouze na talířích našich hostů při snídaňovém bufetu ve stylu „all-you-can-eat“...  
Projdete-li dnes vstupní halou, najdete tu místo krav prostornou recepci, kde vás 
dobře informovaný a přátelský personál přihlásí k pobytu a navíc Vám ve všem 
ochotně poradí. 

Mezi 237 pokoji s 924 lůžky si můžete vybírat z jedno-, dvou- a vícelůžkových i  
rodinných pokojů. Všechny mají bezplatné připojení Wi-Fi, pohodlné postele a 
vlastní koupelnu se šamponem 2 v 1, fénem a kosmetickými ubrousky. 

Velkou předností je také skutečnost, že hotel sousedí s takzvaným „Zeleným U" 
(„Das Grüne U“), což jsou stuttgartské parky s pivními zahrádkami, minerálními  
koupelemi a vyhlídkovou věží Killesbergturm) a filmovým palácem UFA 
Filmpalast. Pěkné prostředí v každém ročním období!

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/stuttgart
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• V Saalfeldu, vzdáleném od Výmaru pouhých 50 km, Vás čekají  
Saalfelské pohádkové jeskyně (Saalfelder Feengrotten) – bývalý 
břidličný důl a dnešní výstavní místo, které se po vyřazení z provozu 
vyvinulo v krasovou jeskyni s jezerem. Začleněné je do Zážitkového 
muzea Grottoneum – interaktivního muzea o hornictví, krápnících 
a minerálech. Lesík víl nadchne malé návštěvníky – kouzelný svět 
skřítků, víl a lesních duchů. 

 Dospělí od 11,90, děti od 7,90 € na osobu.

• S kartou Weimar Card můžete 48 hodin využívat veřejnou dopravu 
zdarma a také získáte slevu nebo volný vstup do různých turistických 
atrakcí města. V přiložené brožurce najdete mnoho doporučení pro 
prožití příjemných a zajímavých dní ve Výmaru.

 Cena od 29,90 € za osobu.

• Veřejná prohlídka starého městského jádra je perfektním  
zahájením Vaší návštěvy Výmaru. Zájemci z řad návštěvníků jsou 
denně doprovázeni ke všem důležitým památkám centra města od 
náměstí Marktplatz, k náměstí Republiky, knihovně Anny-Amalie,  
Ilmparku s Goethovým zahradním domkem, k Univerzitě Bauhausu a 
více... Nechte se svést a zavést do historie(í) tohoto města. 

 Vstupenky stojí 8,00 € na osobu. 

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Velká 2hodinová okružní prohlídka centrem Výmaru zprostředkuje 
zajímavé informace o tomto úžasném městě. Průvodci nešetří  
veselými příhodami a zábavnými detaily z bohatého fondu místní 
historie. 

 Cena od 90,00 € za skupinu.

• Jen pár kilometrů od Výmaru vybudovaly jednotky SS v roce 1937  
koncentrační tábor. Jeho název „Buchenwald“ se stal synonymem 
nacistických zločinů. Komentované prohlídky pro  
skupiny areálem Památníku Buchenwald vč. 30minutového 
filmového představení 105,00 €. 

• V bývalém domě básníka Friedricha Schillera můžete znovu pocítit 
ducha doby, životní okolnosti a atmosféru tvoření, bydlení a 
domácnosti za časů tohoto umělce. V přilehlém Schillerově muzeu 
se ve třech velkorysých výstavních prostorách nacházejí dočasné 
výstavy.

 Skupinové prohlídky od 65,00 € vč. vstupu. 
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Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110
Tento hotel A&O je lídrem v hodnocení hostů! Návštěvníci tento hotel a hostel 
v poklidném Výmaru doslova milují. Není divu, protože díky jeho poloze blízko 
hlavního nádraží s výhledem na zahrady, vlastní ovocný sad a rodinné domky se v 
každém hostu zažehne už při příjezdu jiskřička relaxace.

Díky autobusové zastávce přímo před vchodem do hotelu můžete odjet ihned do 
centra města. Alternativně se vyplatí i procházka, protože v přehledném Výmaru je 
všechno blízko: Goethův a Schillerův dům, historické náměstí Marktplatz s radnicí, 
domy Stadthaus a Cranachhaus, Muzeum Bauhausu, Německé národní divadlo,  
Rokokový sál vévodkyně Anny Amalie... Výmar má bez přehánění obrovský  
turistický potenciál.

Všech 135 pokojů s celkem 531 lůžky je vybaveno moderně zařízenými koupelnami 
vč. sprchy/WC. V ceně jsou zahrnuty fén, šampon 2 v 1, kosmetické ubrousky, stejně  
jako bezplatná síť Wi-Fi na pokoji. Tento hotel A&O má vše: 24 hodin denně 
otevřený bar, servis pro objednání vstupenek, basketbalové hřiště, desku na stolní 
tenis, grilovací místo, pivní zahrádku, hřiště, konferenční místnosti a mnoho 
dalšího. 

Tajný tip: Kdo by si chtěl přinést domů ten nejlepší koláč ve městě nebo lahodný 
suvenýr, tomu naši zaměstnanci vřele doporučují pekařství a cukrářství Rose 
vzdálené od hotelu 150 m. Durynské 5hvězdičkové pekařství patří k 600 nejlepším  
pekařstvím v Německu! 

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/vymar
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amsterdamamsterdam
Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Ideální způsob pro poznávání Amsterdamu vlastním tempem: jízda 
autobusem hop-on hop-off Tour. Vychutnávejte si panoramatický 
výhled, zatímco Vás míjejí nejvýznamnější památky. Máte volbu – k 
dispozici jsou jízdenky na 24 nebo 48 hodin, jenom autobusem, nebo 
jako kombinace (autobus & loď). 

 Jízdenky od 21,00 € za dospělého, 10,50 € za dítě.

• I ti největší kulturní ignoranti znají jméno proslulého nizozemského 
umělce  Vincenta van Gogha a plánují návštěvu muzea, jež nese jeho 
jméno. Muzeum totiž prezentuje největší sbírku jeho děl na světě, 
mezi nimi i slavné „Jedlíky brambor“. Vstupenky s přednostním 
vstupem 17,00 € za osobu. 

• FEAR IS A FUNNY THING, tak zní motto amsterdamského Dungeonu. 
Máte-li pro strach uděláno, vyrazte na výpravu 500letou temnou 
historií Amsterdamu. Nabízí děsivé zážitky s (ne)spravedlivými soudci 
a dostaveníčko s vraždychtivou Helenou.

 Vstupenky od 22,00 € za dospělého, 17,00 € za dítě.

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Prohlídka města speciálně pro školní třídy: Školní prohlídka 
Amsterdamu! Během této 1,5hodinové procházky malebnými  
uličkami Amsterdamu se účastníci dozvědí zajímavá fakta z jeho 
historie i současnosti podaná vhodnou formou pro mládež. 

 Cena od 12,00 € za účastníka. 

• Zaměřeno na fotbalové fandy – Ponořte se během prohlídky stadionu 
Amsterdam Arena do světa fotbalové legendy Ajax Amsterdam.  
Během prohlídky stadionu se ocitnete zcela blízko všednímu dni 
světových fotbalistů; půjdete tunelem hráčů, do místa pořádání  
tiskových konferencí, do šaten a podobně. Vstupenky vč. interaktivní 
aplikace 14,50 € za osobu. 

• Nádherným způsobem pro poznávání města je výlet po kanálech 
Amsterdamu. Trasa výletu Amsterdam 100 Highlights Cruise vede 
v příjemné atmosféře kolem všech atrakcí Amsterdamu.

 Cena od 8,00 € za osobu.
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A&O Amsterdam Zuidoost
Hogehilweg 22 .  NL-1101 CD Amsterdam
Rezervační centrála:+49 30 80 947 5110
Tento hotel a hostel je jednou z nejlepších adres v Amsterdamu pro cenově 
výhodné přenocování s výhodným spojením metrem do staré části města s jeho 
slavnými grachty a loděmi (12 minut).
Sportovní fanoušci ocení malou vzdálenost ke stadionu Amsterdam Arena, 
největšímu sportovišti v Nizozemsku s více než 53 500 místy k sezení a k 6 hektarů 
velkému zábavnímu a rekreačnímu parku Nelson Mandela Park, který každoročně 
slouží také jaké místo pořádání hudebního festivalu Kwaku.

Hotel A&O Amsterdam Zuidoost je díky svým 350 pokojům výborným útočištěm 
pro malé a velké skupiny i pro rodiny s dětmi. Kolem 1400 lůžek v rozmanitých 
kategoriích pokojů, vždy se samostatným sociálním příslušenstvím s vlastní 
sprchou a WC a zdarma Wi-Fi umožňují hostům městskou turistiku za málo peněz! 
Hotel má vlastní parkoviště a nabízí zcela v duchu ekologického města komplexní 
služby půjčovny kol, částečně pronajímatelných pomocí aplikace.

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/amsterdam
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grazgraz
Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Graz, neboli česky Štýrský Hradec, druhé největší město v Rakousku, 
působí malebně a příjemně. Klasická 2hodinová okružní prohlídka 
Vás provede krásnými uličkami tarých částí města. 

 Vstupenky od 6,00 € za děti, 10,50 € za dospělé.

• Ideální jízdenka pro všechny návštěvníky Grazu: 3denní Grazkarte! S 
ní můžete po celé tři dny využívat veškerou veřejnou dopravu a navíc 
získáte slevy na různé turistické atrakce města. Dvě děti do 15 let s 
vámi jezdí zdarma. 

 Cena 12,00 € za osobu.

• Kdo by chtěl jednou intenzivně nasávat vzduch divadla, pro něj nabízí 
Oper Graz pravidelné prohlídky operní budovy v Grazu. Na programu 
zhruba 60minutové prohlídky s místem srazu ve foyer Opery jsou 
jeviště, hlediště, orchestřiště, montážní hala se skleněným mostem 
i studiové jeviště a spousta cenných informací o provozu budovy. 
Pro skupiny návštěvníků je možné sjednat také individuální termíny. 
Zvláště oblíbené jsou zde kombinace krátké úvodní prohlídky s  
následnou návštěvou představení.

 Ceny na vyžádání. 
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A&O Graz Main Station
Eggenberger Straße 7 . 8020 Graz - Rakousko 
Rezervační centrála: +43 1 602 06 17 5110
Hotel A&O Graz Main Station je s odstupem nejlepší adresou pro cenově 
výhodné přenocování ve Štýrsku. Mimořádný poměr ceny a nabízené kvality z něj 
činí oblíbený cíl městských turistů od batůžkářů a rodin s dětmi až po obchodní 
cestující nebo sportovní spolky! 

Díky nabídce mnoha kategorií pokojů (120 pokojů, 470 lůžek) s moderním 
standardem a vlastní koupelnou se sprchou/WC tu najde každý host pro sebe to 
pravé. Vydatnou snídani formou bufetu si návštěvníci často dodatečně přikupují. 
Zvláště nadšení jsou hosté z kompetentních služeb personálu a jeho schopnosti 
poradit, například v případě 3denních jízdenek se slevou na vstup do turistických 
atrakcí. 

Velkým plusem našeho hotelu a hostelu je snadná dostupnost památek ve městě, 
které lze z hotelu v pohodě objevovat pěšky. Na hlavní nádraží dojdete za pár minut,  
zastávka tramvaje se nachází přímo před vchodem. Slavný zámek Eggenberg je 
vzdálen pěšky pouhých 15 minut. 

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Architektonická dominanta Grazu již zdálky fascinuje svou biomorfní  
podobou. V interiéru umělecké galerie Kunsthaus Graz stojí ve 
středobodu současné umění, např. výstavy Liz Larner, Andyho 
Warhola nebo Aj Wej-weje. 

 Přihlášené školní prohlídky 1,50 € za osobu. vč. vstupu.

• Zdejší divadlo (Schauspielhaus Graz) je jednou z největších 
divadelních scén v Rakousku a každoročně nabízí pestrý repertoár. 
Na programu jsou jak klasická dramata, tak moderní kusy, ale i dětská 
představení, autorská čtení a koncerty. Zkuste jen nahlédnout do 
programu! Ceny vstupenek na vyžádání. 

• Objevte památky Grazu, města pod ochranou světového kulturního 
dědictví UNESCO, UNESCO City of Design a Kulturního města Evropy 
2003 v rámci 2hodinové prohlídky starých částí města. Tam, kde 
 si na skrytých dvorcích podává ruku romantismus s renesancí, tam,  
kde živá náměstívyprávějí o přátelství a  osamělá srdce nacházejí 
spřízněnou duši, tam  podlehnete kouzlu města i Vy.

 Cena za skupinu od 125,00 €.

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/graz
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Návštěva všech hlavních lokalit natáčení filmu Za zvuků hudby a 
zajímavých míst, jež mají něco společného s Mozartem. Originální 
prohlídka Sound of Music (Za zvuků hudby) je k dispozici pouze v 
angličtině a provede Vás Váš osobní Live Quide.

 Vstupenky 21,00 € za děti, 42,00 € za dospělé.

• Svět oblíbeného nápoje z ječmene zřejmě nikde jinde nepoznáte 
tak názorným a interaktivním způsobem jako v pivním světě Stiegl- 
Brauwelt v nejstarším salcburském soukromém pivovaru. Můžete 
tu očekávat mimo jiné jedinečné 270° kino pivovaru Stiegl, slavnou  
pivní věž a ochutnávku piva.

 Vstupenky 12,50 € za dospělého, 7,50 € za dítě.

• S kartou Salzburg Card můžete využívat veřejnou dopravu zdarma 
a také získáte slevu nebo volný vstup do různých turistických atrakcí 
města. V přiložené brožurce najdete seznam doporučení pro prožití 
příjemných a zajímavých dní v Salcburku.

 Cena od 12,00 € za osobu.
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A&O Salzburg Main Station
Fanny-von-Lehnert-Straße 4 . 5020 Salcburk - Rakousko 
Rezervační centrála: +43 1 602 06 17 5110

Salzburg

Jen 500 metrů od salcburského hlavního nádraží se nachází tento hotel A&O – 
nejmodernější budgetový hotel ve městě! Hostům je k dispozici 116 moderně  
zařízených pokojů a téměř 500 lůžek za nízkou cenu! Od svého otevření v létě 
2016 je zbrusu nově navržené lobby s 24 hodin denně otevřenou recepcí a barem 
pravým designérským milníkem bývalé, částečně památkově chráněné, továrny 
na chléb UNION.

Důkazy této někdejší pekárny, cukrárny a pražírny kávy & Co. z roku 1893 nechal 
hotel začlenit do černo-bílých nástěnných pláten v místnosti pro podávání  
snídaně. Kus místní historie převedený do podoby dnešních představ o poznávání 
města! 

Hotel A&O Salzburg Main Station nadchne svým přátelským personálem a 
vysokým komfortem ubytování při skvělém poměru ceny a nabízených služeb. 
Zde hsté vědí, co za své peníze dostanou!

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Barokní katedrála Salcburku se dvěma věžemi charakterizuje 
panorama salcburského starého centra jako žádná jiná stavba. Italský 
architekt Solari, který je autorem dnešní nádherné budovy, vsadil na 
jasné struktury a působení zářivého zdejšího mramoru a ve své době 
značně ovlivnil architekturu Rakouska a jižního Německa. Rádi pro 
Vás zprostředkujeme jednu z bezplatných prohlídek pro skupiny.

• Pro všechny, kdo jsou v Salcburku poprvé, je ideální prohlídka starými  
částmi Salcburku. Během prohlídky navštívíte katedrálu, historickou 
měšťanskou část města nazývanou „Bürgerstadt“ a některé salcburské  
kostely. Uslyšíte také zajímavosti o pevnosti Hohensalzburg a zdejším 
festivalu.

 Cena od 180,00 € za skupinu.

• Sjede se dolů po skluzavce do nitra hory nejstaršího  
prohlídkového dolu na světě – solného dolu Hallein v Salcbursku. 
„Bílé zlato“ tu těžili před asi 2500 lety již staří Keltové a ještě dnes lze 
obdivovat stopy, které zde zanechali.

 Přihlášené školní skupiny od 9,50 €.

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/rakousko
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

• Prozkoumejte císařské město na palubě autobusů Big Bus Vienna, 
které při svých okružních jízdách spolehlivě míří ke všem významným  
památkám. Podle libosti nastoupíte a vystoupíte a necháte na 
sebe působit svědky bohaté historie, vysoké kultury a dechberoucí  
architektury Vídně. Jízdenky pro okružní jízdu v autobuse hop-on  
hop-off jsou k dostání od 21,00 € pro dospělého, 10,00 € pro dítě.

• Takové muzeum o dějinách města jste ještě určitě neviděli! Atrakce pro 
rodiny s dětmi s názvem „Time Travel Vienna“ zve na vzrušující a inter-
aktivní cestu časem staletími vídeňské historie. Namísto zaprášených 
výstavních ploch Vás očekává 5D kino, moderní animatronická show 
a nejrůznější speciální efekty.

 Cena od 15,50 € za osobu.

• S kartou Vienna Card můžete využívat veřejnou dopravu zdarma a 
také získáte slevu do různých turistických atrakcí města. V přiložené  
brožurce najdete seznam doporučení pro prožití příjemných a 
zajímavých dní ve Vídni.

 Cena 18,90 € za osobu.
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A&O Vienna Main Station
Sonnwendgasse 11. 1100 Vídeň - Rakousko 
Rezervační centrála: +43 1 602 06 17 5110
A&O Vienna Main Station nabízí vše, co člověk potřebuje pro městskou turistiku: 
nádhernou polohu v blízkosti vídeňského hlavního nádraží, bohatou snídani  
formou bufetu, abyste den začali zdravě a v plné síle, bezplatné připojení Wi-Fi 
v celé budově a příjemný personál, který Vás ochotně zahrne tipy na prohlídku 
památek, vstupenkami i mapami. 

Jedno z vídeňských míst světového kulturního dědictví se nachází hned v blízkosti 
hotelu: impozantní zámek Belvedere je ve vzdálenosti pohodlné pěší procházky. 

310 pokojů je vybaveno 1188 lůžky, jsou moderně zařízené a nabízejí vysoký  
komfort nocování. Ke standardnímu vybavení koupelen patří vedle sprchy/
WC také šampon 2 v 1, kosmetické ubrousky a fén. Hosté se opakovaně chválí  
mimořádně dobrý poměr ceny a kvality nabízených služeb a nepřetržitou otevírací  
dobu recepce a lobby baru.

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

• Okružní prohlídka „Wien für Einsteiger“ (Vídeň pro začátečníky) 
je ideální pro ty, kteří jsou v rakouském hlavním městě na návštěvě  
poprvé. Účastníci prohlídky získají hrubý přehled o města, jeho historii 
a hlavních turistických atrakcích. Po této krátké prohlídce jsou ideálně 
vyzbrojeni pro své vlastní objevování.

 Cena od 8,50 € za osobu.

• V křídle sv. Michaela vídeňského Hofburgu Vás čeká zvláštní atrakce: 
Španělská dvorní jízdárna. V roce 2015 byla dvorní jízdárna vyhlášena 
za nehmotné kulturní dědictví UNESCO. Je nejstarší jezdeckou 
 školou na světě a jedinou institucí, kde se klasické jezdecké umění stále 
pěstuje v nezměněné podobě renesanční tradice „vysoké školy“. 

 Skupiny od 6,50 € za osobu.

• Zažijte trochu jinou Vídeň, tu skrytou stranou nádhery císařských  
staveb. Prohlídka Unbekanntes Unterirdisches Wien (Neznámá 
podzemní Vídeň) Vás zavede do jedinečných barokních krypt sv.  
Michaela, římských a středověkých vykopávek na náměstí sv. Michaela 
a do historických sklepení nejrůznějšího využití.

 Komentovaná prohlídka od 18,50 € za osobu.  

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/viden
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Naše doporučení pro individuální turisty: 
Vstupenky jsou k dostání na recepci 

. Žádný program ve Vídni se neobejde bez plavby lodí po Dunaji. 
Zatímco bude kolem Vás ubíhat panorama města, nechte se  
pohupovat na vlnách a prohlédněte si Vídeň zase z trochu jiné  
perspektivy. Máte možnost vybrat si mezi City-Tour, plavbou do  
okolní přírody nebo do moderní Vídně.

 Vstupenky 22,50 € za dospělého, 11,25 € za dítě. 

. Vznášet se nad střechami Vídně a kochat se fascinujícím výhledem 
na město se dá takhle báječně jedině v některém z historických 
vagonů vídeňského obřího kola (Wiener Riesenrad). 
Cena od 9,50 € za dospělého, 4,00 € za dítě. 

. Mořský dům – Terra Aqua Zoo – láká do magického podmořského 
světa plného pestrobarevných obyvatel a exotických rostlin. Můžete 
tu obdivovat více než 10 000 živočichů, včetně žraloků, mořských 
želv, tropických mořských ryb a rozmanité mořské fauny.

 Otevřeno denně od 9:00 do 18:00 hodin, vstupné 17,60 € za  
dospělého, 8,00 € za dítě. 
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A&O Vienna Stadthalle
Lerchenfelder Gürtel 9-11. 1160 Vídeň - Rakousko 
Rezervační centrála: +43 1 602 06 17 5110
Kdo má chuť spojit zážitek s relaxací, pro toho je správnou volbou A&O Vienna 
Stadthalle! Poloha v dosahu centra nabízí rozmanité možnosti: hned 200 m od 
hotelu můžete v Lunger Kino City bezstarostně zhlédnout pár nejnovějších filmů a 
zajít si na nákupy. Kdo pojede podzemní dráhou ve směru stanice U-Thaliastrasse, 
sotva unikne spoustě (hudebních) barů, klubů a kaváren (tip:  Gürtelbräu, Loop 
nebo Café Carina)!

V hotelu A&O Vienna Stadthalle očekává hosty 135 moderně zařízených pokojů 
s 370 lůžky a vlastní koupelnou vč. sprchy/WC. Připojení Wi-Fi je zdarma v celém 
hotelu a na pokojích. Snídaně formou bufetu „all-you-can-eat“ je cenově dostupná 
a zdravá volba, jak začít nový den poznávání Vídně. Tento hotel A&O má velký  
dětský koutek v snídaňové místnosti a vlastní kuchyň pro hosty, což je velkou  
výhodou právě pro rodiny s malýmiia velkými dětmi! 

5,5 kmVídeňský Prátr

Radnice 2 km

Naše doporučení pro skupinové zájezdy:
Možné rezervovat prostřednictvím našeho servisu vstupenek

. Přímo v srdci města se nachází legendární podnik Hard Rock Cafe 
s krásným výhledem na živý ruch před velkými okny, kde se údajně 
podávají ty nejlepší burgery a sendviče ve městě. Námi doporučené 
„Vinyl menu“ zahrnuje burger s hranolky, nealkoholický nápoj (0,4 l) a 
sladký dezert. 

 Skupiny od 17,00 € za osobu.

. Lesk a třpyt v centru Vídně: u Madame Tussauds vás očekávají 
světoznámé celebrity! Přijďte se vyfotit s císařovnou Sisi, Lady Gaga, 
Angelinou Jolie a Danielem Craigem. Dozvíte se tu i mnohé o historii 
muzea voskových figurín a umění modelování soch.

 Cena od 8,00 € za přihlášené školní skupiny. 

. Během workshopů v Mozartově domě se vydáváte hledat tajné  
poselství v „Kouzelné flétně“ nebo se naučíte „tvarovat Mozartovy 
koule“ z lahodného marcipánu a nugátu. Odpověď na otázku, jak sám 
Mozart rád tančil, dává workshop „Mozartovy tance“.

 Součástí je také prohlídka domu. 
 Ceny na vyžádání.

Výstaviště

Letiště

Nádraží

MHD

Info v kostce:

aohostels.com/cz/viden

8P
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Po příjemném odpočinku a vydatné snídani jste skvěle připraveni na 
objevnou výpravu po městech, kde sídlí hotely našeho řetězce A&O. 
Ke standardu naší snídaně ve stylu „all-you-can-eat“ patří čerstvý 
chléb a celozrnné housky, vejce, sýry a uzeniny, sladké pomazánky,  
nabídka Kellogg´s cereálií, mléko, jogurt a tvaroh, džusy i čerstvě  
uvařená káva Tchibo a výběr z různých druhů čaje. Snídaňovou nabídku  
završuje čerstvé ovoce, které tělu dodá potřebnou dávku vitamínů 
hned po ránu.  

Na cestu vám rádi připravíme obědové balíčky. Obědový balíček A&O 
lunchbox zahrnuje sendvič, studený nápoj, kousek ovoce a nějakou 
sladkost a dá se snadno uložit do batohu nebo tašky. A o relaxační 
přestávku přes poledne máte postaráno! 

Zdravá strava pro mladé účastníky zájezdů 
Čerstvě připravená jídla místo fast foodu

Ve všech ubytovacích zařízeních A&O HOTELS and HOSTELS nabízíme  
polopenzi formou bufetu, který se skládá z plnohodnotných jídel.  
Používáme pouze čerstvě připravené výrobky řetězce REWE a nepoužíváme  
žádné mražené potraviny. Menu zahrnují předkrm v podobě salátového 
bufetu, hlavní chod, dezert a nápoj. 

Téměř ve všech našich zařízeních lze také objednat večeři ve formě grilování  
(pokud počasí dovolí), snídaňový bufet přitom zůstává zahrnut v ceně. 

Je libo vegetariánské menu? Nesnášíte snad nějakou potravinu? Nějaké  
další výživové přání? U nás není nic problém! Samozřejmě rádi vyhovíme  
Vašim speciálním dietním požadavkům. Jen nám je prosím sdělte  
nejpozději 7 dní před příjezdem. 

Pro všechny naše nabídky stravování platí: objednejte si prosím polopenzi  
nebo plnou penzi v předstihu. Budete tak mít cestu včas naplánovanou 
a navíc budete mít jistotu, že bude o Vaši skupinu během požadovaného  
termínu postaráno. 

Večeře se podává mezi 17. a 21. hodinou, přičemž přesné časy jídla si můžete  
domluvit přímo na recepci.



Poloha
Všechna zařízení řetězce A&O HOTELS and HOSTELS se vyznačují 
centrální polohou. Nádraží a/nebo zastávky MHD jsou snadno dostupné 
za pár minut. Parkoviště pro osobní auta i autobusy se u většiny hotelů 
nacházejí v bezprostřední blízkosti. U hotelů A&O budete mít všechno 
z první ruky! 

Pokoje
Naše pokoje jsou moderně zařízené a jsou vybavené sprchou a WC 
včetně fénu, sprchového gelu a šamponu. V každém pokoji je navíc 
k dispozici bezplatné připojení Wi-Fi. Žáci/studenti jsou zpravidla 
ubytováni ve čtyř- až šestilůžkových pokojích, učitelé a řidiči autobusů 
v pohodlných jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. 

Stravování
Veškeré podrobnosti týkající se naší nabídky stravování pro naše mladé 
hosty naleznete na straně 68. 

Jak ušetřit
Naše ceny za pobyt skupin jsou závislé na sezoně. Ceny pro hlavní 
sezonu platí od března do října. V době vedlejší sezony od listopadu 
do února u nás skupiny pobývají obzvláště výhodně. V noci z neděle 
na pondělí Vám poskytujeme v průběhu jakékoli sezony dodatečnou 
slevu na ubytování. Na 20 platících studentů poskytujeme jedno místo 
zdarma ve Vámi zvolené kategorii, pro učitele a řidiče autobusů i v 
jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji.

Online rezervace
Něco takového je možné pouze u A&O: rezervujte si třídní výlet online! 
Na adrese www.aohostels.com si můžete vybrat požadovanou 
destinaci a termín a následně obdržíte – po pár kliknutích – nezávaznou 
nabídku. Jen si to vyzkoušejte: takhle rychle a snadno lze rezervovat 
školní výlet!

Výhody pro doprovázející učitele nebo vedoucí skupin
Učitelé a doprovázející osoby mají zdarma nápoje i přístup k internetu 
a v některých hostelech také k dispozici náš A&O salonek, který mohou 
využívat k pobytu, práci i odpočinku. 

Návrh programu
Ve většině destinací spolupracujeme s řadou poskytovatelů služeb 
a rádi Vám různé aktivity zprostředkujeme, ať už se jedná o městské 
rallye, prohlídku muzea či návštěvu muzikálu: jsme tu proto, abychom 
Vám pomohli při sestavení vhodného doprovodného programu Vašeho 
školního výletu!
Přehled našich doporučení pro chvíle volna najdete na našich stránkách 
www.aohostels.com/freizeit.

Třídní výlety v naprosté pohodě
34 zařízení A&O v 21 destinacích – info o dostupnosti i ceně online – certifikovaný vysoký standard bezpečnosti  
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CONTACT:

24/7 SERVICE CENTER
Tel.: +49 (0)30 80 947 - 51 10
Fax: +49 (0)30 80 947 - 51 90
E-Mail: booking@aohostels.com

SKUPINOVÁ REZERVACE
Tel.: +49 (0)30 80 947 - 51 10
Fax: +49 (0)30 80 947 - 51 90
E-Mail:  groups@aohostels.com

booking@aohostels.com
 tel.: +49 (0)30 - 80 947 - 51 10

SALES TÝM
Tel.: +49 (0)30 80 947 - 51 61
Fax: +49 (0)30 80 947 - 51 93
E-Mail: sales@aohostels.com

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY/
PROGRAMY
Tel.: +49 (0)30 80 947 - 51 10
Fax: +49 (0)30 80 947 - 51 90
E-Mail: tickets@aohostels.com
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