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 Amsterdam – Akwizgran  – Berlin  – Brema  – Dortmund – Dusseldorf  – Drezno – Frankfurt  – Graz 
Hamburg – Karlsruhe  – Kolonia – Kopenhaga – Lipsk  – Monachium  – Norymberga  – Praga 

Salzburg – Sztutgart  – Weimar – Wenecja – Wiedeń



Motto A&O:
zawsze ten sam standard we wszystkich
HOTELACH I HOSTELACH A&O

Doskonale zlokalizowane obiekty dostępne dla każdego: dzięki 
usytuowaniu naszych obiektów w centrach miast oraz innowacyjnej 
koncepcji połączenia części hostelowej i hotelowej pod jednym dachem 
HOTELE i HOSTELE A&O już od ponad 16 lat stanowią doskonały wybór 
dla osób chcących w oszczędny sposób podróżować po miastach. W 21 
europejskich miastach czeka na podróżnych duży wybór najrozmaitszych 
typów pokojów dostępnych na każdą kieszeń. 

Świadczymy serwis na najwyższym poziomie: jesteśmy do dyspozycji 
naszych gości 365 dni w roku, aby zapewnić im przyjemny pobyt i 
doskonały odpoczynek w podróży. Nasz poziom obsługi doceniają 
wycieczki szkolne i rodziny oraz wiele innych grup zatrzymujących się 
u nas gości. 

Book orange: 

Wycieczki po mieście jeszcze nigdy nie były tak tanie! Oferta „Orange 
Line” to propozycja wynajmu pojedynczych łóżek w naszych 
wieloosobowych pokojach w części hostelowej obiektu. To Państwo 
decydują, co jest potrzebne! Jak w systemie modułowym 
rezerwują Państwo wyłącznie te dodatkowe usługi, które są potrzebne 
(np. śniadania, kolacje, pościel czy ręczniki). Do naszego kompleksu 
można zabrać ze sobą własną pościel i ręczniki. 
W pokojach jedno- i dwuosobowych pościel oferujemy gratis. 

Wyposażenie podstawowe: nowoczesne pokoje z wygodnymi łóżkami 
piętrowymi +++ własny prysznic/WC, suszarka, mydło i szampon +++ 
TV satelitarna, w tym SKY

Book blue: 

Odpoczywaj w komfortowej i pełnej prywatności strefie! Nasza oferta 
„Blue Line” to propozycja pokoi hotelowych w dwugwiazdkowym 
standardzie. Pokoje jedno-, dwuosobowe oraz pokoje rodzinne są 
wyposażone w pościel i ręczniki, przeznaczone do własnego użytku. 
Do standardowego wyposażenia należy również własna łazienka z 
prysznicem/WC, w tym suszarka, mydło i szampon oraz codzienny 
serwis sprzątający. 

Wyposażenie podstawowe: nowoczesne pokoje z wygodnymi łóżkami 
kontynentalnymi +++ własny prysznic/WC, suszarka, mydło i szampon 
+++ TV satelitarna, w tym SKY+++ biurko
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Dortmund Main Station     

Dresden Main Station      

Frankfurt Galluswarte      

Karlsruhe Hauptbahnhof      

Nuremberg Main Station        

Weimar        

       Stuttgart City

USŁUGI A&O 
W SKRÓCIE

Aachen Main Station     

Berlin Friedrichshain
Berlin Main Station
Berlin Kolumbus
Berlin Mitte 

     

     

   

   



Dusseldorf Main Station     

Hamburg City
Hamburg Hammer Kirche
Hamburg Main Station
Hamburg Reeperbahn

     

 

   

  



Cologne Neumarkt
Cologne Dome
Hotel Madison managed by A&O  

      



Leipzig Main Station     

Munich Hackerbrücke
Munich Main Station
Munich Laim
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Obsługa 24h

A&O Lounge 

Wypożyczalnia 
rowerów

Stół bilar-
dowy

Wymiana książek

Parking dla 
autokarów

Gamezone

Dostęp do 
kuchni

Bar hotelowy 

Karaoke

Piłkarzyki

Kącik 
dziecięcy 

Legenda
Darmowy dostęp 
do Wi-Fi

Pokój jed-
noosobowy 

Modna dzielnica

Lokalizacja

Pokój dwuosobowy

Pokój rodzinny
Pokój 4-osobowy 

Pokój wieloosobowyP Parking

Spotkanie

Przekąski

Bilety

Siatkówka

Pralka 

123

Skrytki 
sejfowe

Klimatyzacja

Amsterdam Zuidoost      

Graz Main Station     

Vienna Stadthalle
Vienna Main Station

    

     

Salzburg  

Prague Metro Strizkov     

Copenhagen Nørrebro  

Venice Mestre  

Bremen Main Station 









A&O PRAG REHA

6 obietnic A&O, którym
     mogą Państwo zaufać.

GWA R ANCJA

GWA R A NCJA

SE
RWIS

SE
RWIS

A&O Centrum Usługowe ServiceCenter, dostępne 
przez całą dobę!
Nasi kompetentni pracownicy przez całą dobę są do 
dyspozycji pod bezpłatnym numerem telefonu. 

Bezpłatny numer telefonu 0800 222 67 21 (Niemcy), 
0800 22 88 07 (Austria)
WhatsApp 030 80 947 5110

Bezpłatny przydział pokoi w A&O
W przypadku planowania rezerwacji kilku pokoi z 
przyjaciółmi lub rodziną, możemy – na życzenie i w 
zależności od dostępności – dobrać je tak, by znajdowały 
się obok siebie. 

Bezpłatna przechowalnia bagażu w A&O
Chcą się Państwo wymeldować z hotelu, a przed 
wyjazdem udać na krótką przechadzkę po mieście czy 
na zakupy? A&O wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
swoich gości! Chętnie bez dopłat przechowamy Państwa 
bagaże, aby mogli się Państwo przejść po mieście przed 
wyjazdem bez zbędnego obciążenia.

Serwis grzecznościowy A&O
W przypadku choroby lub nieoczekiwanej zmiany 
planów podróży pokoje zarezerwowane w oparciu o 
elastyczną stawkę (flex rate) można w każdej chwili 
anulować bezpłatnie przez telefon – nawet do godz. 
18 w dniu przyjazdu. Do momentu przyjazdu Państwa 
portfel nie zostanie obciążony, ponieważ rachunek 
można uregulować wygodnie w chwili przyjazdu.

Obsługa A&O 24h
Na pisemne zapytania odpowiadamy zazwyczaj w tym 
samym dniu, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. 
Zapytania prosimy kierować na adres:
booking@aohostels.com

Serwis bezpieczeństwa A&O (dla grup)
Zatrudniamy personel, który został przeszkolony 
specjalnie pod kątem młodzieży; nasz personel pełniący 
nocny dyżur gwarantuje, że młodzi wypiją u nas tylko 
to, na co im Państwo pozwolą – w tym celu A&O stosuje 
opaski na rękę, których kolor informuje, co komu wolno. 
Nowoczesne klucze do pokoju w postaci kart zapewniają 
najwyższy standard bezpieczeństwa.  

Pokój rodzinny
Pokój 4-osobowy 
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Naturalnie jedna zasada pozostaje niezmienna: best value for money –  
innymi słowy: najlepszy stosunek ceny do jakości! W końcu to uczciwe 
i transparentne ceny zdecydowały o sukcesie A&O. Dzięki obniżeniu 
kosztów umożliwiliśmy wieloosobowym rodzinom i grupom zwiedzenie 
niejednej inspirującej metropolii. Nasza działalność skupia się na 
oferowaniu odpowiednich „produktów” – czyli zakwaterowania 
dostosowanego do indywidualnych potrzeb gości. W ten sposób 
jesteśmy w stanie zapewnić nocleg zarówno indywidualnym podróż-
nym, jak i zorganizowanym grupom w pokojach wieloosobowych. 
 
Oczywiście jakość to coś znacznie więcej niż wystrój i wygodne łóżko. 
Aby zapewnić jak najlepsze usługi, stale szkolimy naszych pracow-
ników w zakresie obsługi, począwszy od sprzątania pokoi po bezpłatne 
rezerwowanie biletów. 
Staramy się spojrzeć z perspektywy naszych gości! Wspólnie z pracow-
nikami szukamy optymalnych rozwiązań aranżacyjnych i ustalamy, w 
jaki sposób najlepiej spełnić ich wymagania. Obecnie w społeczeństwie 
wzrasta zainteresowanie atrakcyjną kuchnią wegetariańską oraz 
ograniczaniem kalorii. Z tego względu jesteśmy otwarci na zmiany w menu 
i odpowiednio modyfikujemy ofertę naszego całodobowego bufetu.  
Pierwszym punktem kompleksowej ofensywy jakościowej A&O jest 
udostępnienie ultraszybkiego Wi-Fi. Obecnie korzystanie z Internetu w 
obiektach A&O jest zupełnie darmowe. Jednak nasze ambicje są więks-
ze: gwarantujemy, że każdy, kto zdecydował się na zakwaterowanie u 
nas, będzie mógł bez przeszkód oglądać swój ulubiony program on-
line, nawet przy pełnym obłożeniu obiektu. Trudno znaleźć dostawców 
zapewniających taki transfer. Ale czego nie robi się dla swoich gości!  
Oto nasza dewiza na przyszłość: zawsze „up to date” z nowinkami  
technologicznymi i preferencjami naszych gości.

Wasz

prace nad „A&O przyszłości” toczą się pełną parą! Pozostając wierni 
naszej tradycji noclegów na każdą kieszeń w całej Europie, intensywnie 
rozbudowujemy sieć naszych obiektów!

 
Tak oto wiosną otwieramy nasz 
pierwszy hotel A&O w Skandyna-
wii w hipsterskiej Kopenhadze, 
realizujemy nasze marzenie o 
letnim Dolce Vita w postaci hotelu 
w Wenecji, zaś jesienią postawimy 
kropkę nad i, otwierając A&O w 
Bremie. Kogut, jeden ze słynnych 
muzykantów, niechybnie zapieje 
z zachwytu.
 
W dalszym ciągu naszą misją jest 
udostępnianie przystępnych 
cenowo obiektów noclegowych 
o przyzwoitych standardach, 
zlokalizowanych w ścisłych 
centrach drogich skądinąd 
metropolii. W 2017 r. chcemy w 

szczególności zadbać o jakość. Z tego względu koncen-
trujemy się na wyborze wysokogatunkowych materiałów dla naszych 
nowych hoteli, przeprowadzamy także zakrojone na szeroką skalę prace 
remontowe. Kolorystyka i wzornictwo są dostosowane do najnowszych 
trendów aranżacji wnętrz hotelowych zgodnie z preferencjami naszych 
gości. Do ich dyspozycji będą hole w urbanistycznym klimacie oraz 
gustownie urządzone jadalnie! Projektanci uwzględniają wszystkie 
przekazane przez naszych gości sugestie odnoszące się do komfortu 
i udogodnień w pomieszczeniach (funkcjonalne półki przy łóżkach 
piętrowych, np. na okulary, smartfony, tablety, biżuterię).

DRODZY GOŚCIE I PRZYJACIELE A&O,

Przedmowa
Austria 
Graz S.    2
Salzburg S.    4
Wien  S.    6

Czechy 
Praga  S. 10

Dania 
Kopenhaga  S. 12

Holandia 
Amsterdam S. 14

Niemcy 
Akwizgran  S. 16
Berlin S. 18
Brema  S. 26
Dortmund S. 28
Drezno  S. 30
Dusseldorf S. 32 
Frankfurt S. 34
Hamburg S. 36
Karlsruhe S. 44
Kolonia  S. 46
Lipsk  S. 52
Monachium  S. 54
Norymberga  S. 60
Sztutgart S. 62
Weimar S. 64

Włochy
Wenecja  S. 66
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grazgraz
Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Graz to drugie co do wielkości malownicze i klimatyczne miasto Austrii.  
W trakcie standardowej 2-godzinnej wycieczki przewodnik 
prowadzi zwiedzających po pięknych wąskich uliczkach Starówki. 

 Bilety od 6,00 EUR za dziecko, 10,50 EUR za osobę dorosłą.

• Idealna propozycja transportu publicznego dla osób chcących 
zwiedzić Graz: 3-dniowy bilet! Bilet ten umożliwia poruszanie się 
przez trzy dni wszystkimi publicznymi środkami transportu oraz  
uzyskanie zniżek na różne atrakcje i zabytki miasta. Dwoje dzieci do lat 15 
może przy tym podróżować bezpłatnie. 

 Cena 12,00 EUR za osobę.

• Miłośnicy teatru koniecznie powinni wybrać się na wycieczkę z 
oprowadzaniem po Operze Graz; takie wycieczki odbywają się  
regularnie. Program tej trwającej około 60 minut wycieczki (miej-
sce spotkania we foyer opery) obejmuje zwiedzanie sceny, widowni, 
fosy orkiestrowej, hali montażowej ze szklanym mostkiem oraz sceny 
w pracowni artystycznej; uczestnicy mają też okazję dowiedzieć się  
wielu ciekawych rzeczy na temat prowadzenia opery. Dla grup 
istnieje możliwość ustalania indywidualnych terminów: wśród 
grup niezwykle popularne jest połączenie krótkiego zwiedzania z  
oglądaniem przedstawienia. Ceny dostępne na zapytanie. 

2,8 km

2 km

100 m

3,6 km

9,6 km

100 m

Wieża Zegarowa

Ratusz

Zamek Eggenberg

Targi

Lotnisko

Dworzec kolejowy

Transport publiczny

2,6 km

G
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M
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A&O Graz Main stationA&O Graz Main station

Eggenberger Straße

A&O Graz Main Station
Eggenberger Straße 7 . 8020 Graz - Austria 
Centrum Rezerwacji: +43 1 602 06 17 5110

W skrócie:

A&O Graz Main Station ma zdecydowanie najlepszą niskobudżetową ofertę  
noclegową w Styrii. Wyjątkowy stosunek ceny do jakości sprawia, że nasz obiekt 
jest chętnie wybierany przez backpackerów, rodziny, a także biznesmenów i kluby 
sportowe! 

Dzięki temu, że mamy do dyspozycji różne kategorie pokoi (120 pokoi, 470 łóżek)  
urządzonych w nowoczesnym stylu, z własną łazienką z prysznicem/WC, każdy  
znajdzie odpowiednią ofertę na swoją kieszeń. Goście często zamawiają  
dodatkowo nasz bufet śniadaniowy z bogatym wyborem produktów. Szczególnie  
wysoko oceniana jest kompetentna obsługa i jakość porad udzielanych przez 
nasz personel; na przykład goście dowiadują się, że mogą kupić 3-dniowy bilet ze  
zniżką na wiele atrakcji. 

Za wyborem naszego hotelu i hostelu w jednym przemawia to, że dzięki nocowaniu 
w A&O Graz Main Station wiele zabytków można zwiedzić pieszo. Do głównego  
dworca kolejowego łatwo dotrzeć stąd krótkim spacerem, a przystanek kolei  
miejskiej Graz jest zlokalizowany bezpośrednio przed hotelem. Sławny kompleks 
pałacowo-parkowy Eggenberg jest oddalony od naszego A&O o zaledwie 15 
minut drogi piechotą. 

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Architektoniczny symbol Grazu już z zewnątrz fascynuje swoim  
biomorficznym kształtem. W galerii sztuki Kunsthaus Graz  
prezentowana jest głównie sztuka współczesna; można tam obej-
rzeć wystawy np. Liz Larner, Andy'ego Warhola lub Ai Weiwei'a.  
Oprowadzanie dla zgłoszonych grup szkolnych 1,50 EUR za 
osobę (należy doliczyć cenę biletu).

• Jednym z największych teatrów w Austrii jest Schauspielhaus Graz, w 
którym co roku wystawiany jest różnorodny repertuar. W programie  
teatru można znaleźć zarówno klasyczne dramaty, dzieła współczesne, 
jak i spektakle dziecięce, wieczory autorskie oraz koncerty. 
Wystarczy zajrzeć do programu i wybrać coś dla siebie! Ceny biletów na 
zapytanie. 

• Podczas 2-godzinnego spaceru po Starówce poznają Państwo zabytki 
Grazu, gdzie znajdują się obiekty należące do światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO. Miasto Graz zostało też wybrane UNESCO City of 
Design i w 2003 roku było Europejską Stolicą Kultury. Graz to miejsce, 
gdzie na schowanych dziedzińcach współgra ze sobą architektura epoki 
romantyzmu i renesansu, gdzie na placach miejskich dzieją się wesołe hi-
storie, gdzie samotne serca mają na własność podwójne schody i wspól-
ną wyspę – z pewnością i Państwa oczaruje to wyjątkowe miasto.

 Cena od 125,00 EUR za grupę.

8

aohostels.com/pl/graz



4 aohostels.com 5

salzburgsalzburg
Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Zachęcamy do poznania wszystkich najważniejszych atrakcji z filmu 
„Dźwięk muzyki” oraz odwiedzenia miejsc związanych z Mozartem. 
Oryginalna wycieczka Sound of Music Tour odbywa się tylko w języku 
angielskim i prowadzi ją osobisty przewodnik – Live Guide!

 21,00 EUR za dziecko, 42,00 EUR za osobę dorosłą.

• Świat tak lubianego piwa jęczmiennego najlepiej poznają Państwo 
na wystawie Stiegl Brauwelt w najstarszej prywatnej browarni w  
Salzburgu; forma zwiedzania wystawy jest niezwykle zrozumiała i  
interaktywna. Tutaj czekają na Państwa takie atrakcje, jak wyjątkowe kino 
Stiegl 270°, sławna Wieża Piwna i degustacja piwa.

 Bilety 12,50 EUR za osobę dorosłą, 7,50 EUR za dziecko.

• Decydując się na kartę turystyczną Salzburg Card, otrzymają 
Państwo możliwość bezpłatnego korzystania ze środków komunikacji  
publicznej oraz szereg zniżek lub bezpłatny wstęp do wielu zabytkowych 
miejsc miasta. W załączonej do karty broszurce znajduje się szereg  
propozycji na atrakcyjne spędzenie czasu w Salzburgu.

 Cena od 12,00 EUR za osobę.
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A&O Salzburg Main Station
Fanny-von-Lehnert-Straße 4 . 5020 Salzburg - Austria 
Centrum Rezerwacji: +43 1 602 06 17 5110

Salzburg

A&O Salzburg Main Station, zlokalizowany zaledwie 500 metrów od 
salzburskiego głównego dworca kolejowego, jest najnowocześniejszym hotelem 
budżetowym w mieście! Goście mają do dyspozycji 116 nowocześnie urządzonych 
pokoi z prawie 500 łóżkami w niskiej cenie! Obiekt A&O został otwarty latem 2016 
roku i jego awangardowe lobby z czynną całą dobę recepcją i barem to prawdziwy 
kamień milowy w zakresie designu dla dawnej fabryki chleba, której budynek jest 
częściowo chronionym zabytkiem.

Wspomnienia dawnej piekarni, cukierni i palarni kawy z 1893 roku są 
przedstawione na czarno-białych obrazach w jadalni. W ten sposób część historii 
miasta została zaadaptowana do współczesnych potrzeb! 

A&O Salzburg Main Station zachwyca przyjaznym nastawieniem personelu oraz 
wysokim komfortem snu – a wszystko to przy znakomitym stosunku ceny do  
jakości. Tutaj goście dobrze wiedzą, co dostają za swoje pieniądze!

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Barokowa katedra salzburska z dwiema wieżami jest charakterystycznym 
elementem panoramy Starówki jak żaden inny budynek. Włoski  
architekt Solari, który zaprojektował tę wspaniałą budowlę w obecnym  
kształcie, postawił na wyraziste formy oraz na efekt połyskującego 
lokalnego marmuru; za swoich czasów w znaczący sposób wpłynął  
na architekturę Austrii i południowej części Niemiec. Chętnie  
zarezerwujemy Państwu bezpłatne oprowadzanie grupowe. 

• Idealna propozycja dla wszystkich osób przybywających po raz pierwszy  
do Salzburga: oprowadzanie z przewodnikiem posalzburskiej 
Starówce. W ramach tej wycieczki zwiedzą Państwo katedrę, dzielnicę 
staromiejską oraz dzielnicę kościelną i posłuchają interesujących historii  
dotyczących twierdzy Hohensalzburg orazfestiwalu muzyki i teatru  
Salzburger Festspiele.

 Cena od 180,00 EUR za grupę.

• W Hallein koło Salzburga można zwiedzić najstarszą kopalnię soli na 
świecie, która jest dostępna dla zwiedzających. Już około 2500 lat temu 
Celtowie wydobywali tam „białe złoto” i jeszcze dziś widać tam ślady, jakie 
po sobie pozostawili.

 Zgłoszone grupy szkolne od 9,50 EUR.
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wienwien
Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Zachęcamy do zwiedzania tego cesarskiego miasta z pokładu  
autobusów Big Bus Vienna, które docierają do najważniejszych atrakcji  
i zabytków Wiednia. Uczestnicy wycieczki mogą wsiadać i wysiadać 
wtedy, kiedy chcą; taka forma zwiedzania to doskonały sposób, aby 
czerpać jak największą przyjemność z poznawania bogatej historii, 
wysokiej kultury i fascynującej architektury Wiednia. Bilety na 
wycieczkę typu Hop-on Hop-off kosztują od 21,00 EUR za osobę  
dorosłą, 10,00 EUR za dziecko.

• Takiego muzeum historii miasta z pewnością jeszcze Państwo nie 
widzieli! W ramach rodzinnej atrakcji Time Travel Vienna uczestnicy 
udadzą się w fascynującą i interaktywną podróż w czasie po wiekach 
wiedeńskiej historii. Zamiast utartych tras po muzealnych wystawach 
zapraszamy na wizytę w kinie 5D, do obejrzenia nowoczesnych 
animatronicznych show oraz różnych efektów specjalnych.

 Cena od 15,50 EUR za osobę.

• Zachęcamy do zakupu karty turystycznej Vienna Card, która pozwoli  
Państwu na bezpłatne poruszanie się środkami komunikacji  
publicznej oraz uprawni do zniżek na bilet wstępu do różnych 
zabytków miasta. W załączonej do karty broszurce można znaleźć szereg 
propozycji na atrakcyjne spędzenie czasu w Wiedniu.

 Cena 18,90 EUR za osobę.
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A&O Vienna Main Station
Sonnwendgasse 11. 1100 Wiedeń - Austria 
Centrum Rezerwacji: +43 1 602 06 17 5110
Obiekt A&O Wien Main Station oferuje gościom wszystko, czego potrzebują 
do dobrego zwiedzania miasta: doskonałą lokalizację w pobliżu wiedeńskiego 
głównego dworca kolejowego, bogatą ofertę śniadaniową dla zachowania 
zdrowia i pełni sił każdego ranka, bezpłatny dostęp do Wi-Fi w całym kompleksie 
oraz przyjazny personel w recepcji, który chętnie posłuży radą i wskazówkami w 
zakresie wartych zwiedzenia miejsc; oferujemy również dostęp do biletów i map 
w hotelu. 

Jeden z wiedeńskich obiektów światowego dziedzictwa kulturowego znajduje 
się tuż przy hotelu: aby dotrzeć do imponującego Pałacu Belvedere, wystarczy 
wybrać się na przyjemny spacer. 

Dysponujemy 310 nowocześnie urządzonymi pokojami mieszczącymi łącznie 
1188 łóżek, które zapewniają naszym gościom wysoki standard odpoczynku. Do 
podstawowego wyposażenia łazienek należy (oprócz prysznica/WC) szampon 
2w1, chusteczki kosmetyczne i suszarka. Nasi goście doceniają wyjątkowy 
stosunek jakości naszych usług do ceny oraz godziny otwarcia recepcji i baru w 
hotelowym lobby, które są czynne całą dobę.

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Wycieczka po mieście pt. „Wiedeń dla początkujących” (Wien für 
Einsteiger) jest doskonałą pieszą propozycją dla wszystkich osób 
przybywających po raz pierwszy do austriackiej stolicy. Poznają  
Państwo wiele faktów z historii miasta oraz zobaczą najważniejsze 
zabytki i atrakcje Wiednia. Ta krótka wycieczka doskonale przygotuje do 
dalszego zwiedzania miasta na własną rękę.

 Cena od 8,50 EUR za osobę.

• Na dziedzińcu Michaeltrakt wiedeńskiego pałacu Hofburg znajduje  
się wyjątkowa atrakcja: Hiszpańska Dworska Szkoła Jazdy w  
Wiedniu. W 2015 roku ta szkoła jeździecka została uznana za  
niematerialne dziedzictwo kulturowe UNESCO. Jest to najstarsza szkoła 
jeździecka na świecie i jedyna tego typu instytucja, która uczy klasycznej 
sztuki jeździeckiej zgodnie z tradycją renesansową „Hohe Schule” – i to w 
niezmienionej formie! Grupy od 6,50 EUR za osobę.

• Zachęcamy do poznania Wiednia z nieco innej strony – z dala od cesarskiego 
blichtru. Wycieczka Nieznany podziemny Wiedeń (Unbekanntes  
Unterirdisches Wien) prowadzi do jedynych w swoim rodzaju  
barokowych krypt Św. Michała, rzymskich i średniowiecznych wykopalisk 
na Placu Św. Michała oraz dohistorycznych piwnic, które były  
wykorzystywane na bardzo różne sposoby. Wycieczka z  
przewodnikiem od 18,50 EUR za osobę.  

8P

aohostels.com/pl/wieden

Targi

Lotnisko

Dworzec kolejowy

Transport publiczny

W skrócie:



8 aohostels.com 9

Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

. Obowiązkowym punktem programu zwiedzania Wiednia jest rejs po 
Dunaju! W trakcie rejsu można podziwiać panoramę miasta, oddając 
się odprężającemu kołysaniu wód Dunaju. W ten sposób można 
poznać miasto z zupełnie innej perspektywy. Program rejsów jest  
różnorodny: do wyboru jest rejs po najpopularniejszych atrakcjach 
stolicy, rejs typowo wycieczkowy albo rejs po nowoczesnej części Wiednia. 
Od 22,50 EUR za osobę dorosłą, od 11,25 EUR za dziecko.

. Pohuśtać się nad dachami Wiednia i rozkoszować się fascynującym  
widokiem nad miastem – tego można doświadczyć w jednym z  
historycznych wagoników wiedeńskiego diabelskiego młyna 
Riesenrad. Cena 9,50 EUR za osobę dorosłą, 4,00 EUR za dziecko. 

. Terra Aqua Zoo zaprasza do bajkowego podwodnego świata, w 
którym odwiedzający poznają mieszkańców mórz mieniących 
się przepięknymi kolorami natury oraz egzotyczne rośliny. Zoo  
zamieszkuje ponad 10 tys. zwierząt, w tym rekiny, żółwie morskie,  
tropikalne ryby morskie oraz wiele innych. Zoo jest otwarte codziennie  
od godz. 9.00 do18.00, wejście 17,60 EUR za osobę dorosłą, 8,00 EUR 
za dziecko. 
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Thaliastraße

Lerchenfelder Straße

A&O Vienna Stadthalle
Lerchenfelder Gürtel 9-11. 1160 Wiedeń - Austria 
Centrum Rezerwacji: +43 1 602 06 17 5110
Osoby lubiące łączyć rozrywkę z wypoczynkiem wybierają A&O Vienna Stadthalle! 
Usytuowanie naszego A&O w okolicy centrum zapewnia dostęp do wielu atrakcji 
w mieście: zaledwie 200 m od naszego obiektu znajduje się centrum handlowe 
z kompleksem kinowym Lugner Kino City, w którym wyświetlane są najnowsze 
produkcje filmowe. Wysiadając na stacji metra Thaliastraße, natrafimy na szereg 
różnego rodzaju barów (muzycznych), klubów i kawiarni (warto wstąpić do 
Gürtelbräu, Loop albo Café Carina)!

W A&O Vienna Stadthalle mamy do zaoferowania 135 nowocześnie urządzonych 
pokoi z łącznie 370 łóżkami; każdy pokój posiada własną łazienkę z prysznicem/
WC. Nasi goście mają darmowy dostęp do Wi-Fi w całym obiekcie, łącznie z 
pokojami. Nasz bufet śniadaniowy typu all-you-can-eat ze zdrowymi produktami 
w przystępnej cenie to gwarancja dobrego początku dnia. Ten obiekt A&O 
posiada w jadalni jeden z największych kącików dziecięcych oraz oferuje dostęp do  
kuchni, co szczególnie cenią sobie rodziny zarówno z małymi, jak i większymi 
dziećmi! 

wienwien

5,5 kmPark Wiener Prater

Ratusz 2 km

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

. Ten położony w samym sercu miasta i zapewniający przepiękny  
widok z wielkich okien na kolorową ulicę legendarny obiekt Hard 
Rock Cafe serwuje podobno najlepsze burgery i sandwiche w 
mieście. Rekomendowane przez nas menu „Vinyl Menu” obejmuje burgera 
z frytkami, (bezalkoholowy) napój 0,4 l oraz słodki deser. Menu dla grup 
od 17,00 EUR za osobę.

. Gwiazdorski szyk w centrum Wiednia: w muzeum Madame Tussauds 
znajduje się świat figur woskowych światowych prominentów! Tu 
można spotkać cesarzową Sisi, Lady Gagę, Angelinę Jolie oraz Daniela 
Craiga i zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie. Dodatkowo 
odwiedzający otrzymają sporą dawkę wiedzy w zakresie historii 
powstawania gabinetu figur woskowych oraz sztuki modelunku rzeźb. 
Cena od 8,00 EUR za osobę dla zgłoszonych grup szkolnych. 

. Podczas warsztatów w Domu Mozarta uczestnicy poszukują przesłań 
ukrytych w „Czarodziejskim flecie” albo uczą się lepić kulki Mozarta  
(Mozartkugel) z pysznego marcepanu i nugatu. Jeśli chcą Państwo  
dowiedzieć się, czy Mozart sam chętnie tańczył, powinni się Państwo  
wybrać na warsztaty „Tańce Mozarta”. Oprowadzanie po Domu Mozarta 
jest zawarte w cenie warsztatów. Ceny dostępne na zapytanie.

8P

aohostels.com/pl/wieden

Targi

Lotnisko

Dworzec kolejowy

Transport publiczny

W skrócie:



10 aohostels.com 11

Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Fontanna Krizik – czarująca gra świateł i wody z oprawą muzyczną –  
od klasyki po muzykę popową – i to wszystko na tle zachwycającej fasady 
Pałacu wystaw w stylu secesyjnym. To absolutny hit lata!

 Bilety od 26,00 EUR. 

• Karta turystyczna Prague Card zapewni najlepsze przygotowanie 
do wyprawy po „złotym” mieście. Uprawnia ona do bezpłatnego 
zwiedzenia łącznie 50 ważnych zabytków oraz do znacznej zniżki na  
bilet wstępu do wielu innych atrakcji Pragi. W trakcie obowiązywania karty  
turystycznej można również bezpłatnie korzystać ze środków  
komunikacji publicznej.

 Cena od 33,00 EUR za osobę.

• Decydując się na wycieczkę z SANDEMANs Red Prague Tour,  
zwiedzą Państwo miejsca dramatycznych wydarzeń Aksamitnej  
Rewolucji i poznają poruszające historie oraz nierozwikłane tajemnice 
z roku 1989. Przewodnicy pracują za napiwki i to tylko od 
zwiedzających zależy, jaką kwotą wynagrodzą ich po skończonym  
oprowadzaniu.
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A&O Prague Metro Strizkov
Děčínská 1 . 180 00 Praga - Czechy
Centrum Rezerwacji: +420 286 880 235 3501
A&O Prague Metro Strizkov oferuje 359 jasnych i przestronnych pokoi w niemieckim  
standardzie hotelu 2-gwiazdkowego z darmowym dostępem do Wi-Fi. Praski A&O 
to dopiero co odrestaurowany obiekt mieszczący 1383 łóżka na 13 piętrach. Każda 
grupa – od par po zorganizowane wycieczki – może tutaj liczyć na odpowiednie 
warunki noclegowe! Każdy pokój posiada własną łazienkę z prysznicem/WC, a 
także jest wyposażony w suszarkę, szampon 2w1 i chusteczki kosmetyczne. 

Niedawno cały hotel został odremontowany specjalnie dla naszych gości: fasadę 
rozjaśnia dziś ciepła słoneczna barwa, wszystkie pokoje są wyjątkowo przestronne 
i wyposażone w nowe łóżka, a nasz śniadaniowy bufet typu all-you-can-eat zbiera 
regularnie dużo pochwał! 

Dzięki temu, że nasz obiekt jest położony blisko stacji metra, dojazd do centrum 
miasta jest naprawdę znakomity: w ciągu 15 minut dotrą Państwo wygodnie do 
najważniejszych zabytków i atrakcji miasta. 
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Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Praga, zwana złotym miastem nad Wełtawą, to skarb architektoniczny  
i warte zwiedzania miejsce o każdej porze roku. Poznawanie miasta  
warto rozpocząć spacerem po praskiej Starówce. W trakcie  
czterogodzinnego oprowadzania można poznać najważniejsze  
atrakcje i zabytki miasta, m.in. ulicę Paryską, byłą żydowską dzielnicę oraz 
staromiejski zegar astronomiczny. 

 Cena od 110,00 EUR za grupę.  

• Warto zadbać o niezapomniane zakończenie wycieczki klasowej! 
A może wizyta w legendarnym Hard Rock Cafe? Ten położony na 
Starówce obiekt w przepięknej starodawnej zabudowie serwuje 
podobno najlepsze burgery i sandwiche w mieście. Również grupy 
będą tam mile widziane! Rekomendowane przez nas menu „Vinyl Menu” 
obejmuje burgera z frytkami, (bezalkoholowy) napój 0,4 l oraz słodki deser.  
Menu dla grup od 13,00 EUR za osobę. 

• Klasyczna wycieczka z przewodnikiem jest dla Państwa zbyt nudna? 
Zachęcamy więc do udziału w grze miejskiej (Erlebnis-Stadt Rallye). 
W ramach pełnej przygód gry, na którą składają się zagadki,  
interaktywne zadania i zabawy interakcyjne, poznają Państwo Złote Mia-
sto i wiele ciekawostek o jego atrakcjach.

 Cena od 4,95 EUR za uczestnika.



12 aohostels.com 13

Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

. Czy chcieliby Państwo mieć darmowy wstęp do 73 muzeów i  
zabytków, bezpłatne przejazdy koleją, autobusami i metrem, zniżki na 
wiele atrakcji, do restauracji itp.? Jeśli tak, to karta Copenhagen Card na 
1, 2 lub 3 dni spełni dokładnie te potrzeby.

 Cena od 27,00 EUR za dziecko (10–15 lat), 53,00 EUR za osobę 
dorosłą.

. Ciekawą formą zwiedzania Kopenhagi jest 1-godzinny rejs Grand Tour, 
który wiedzie przez port i kanały. Rejs zaczyna się na plaży Gammel;  
statek przepływa przy malowniczo położonych domkach, starych  
zamkach i pięknych kościołach.

 Cena od 6,00 EUR za dziecko, 12,00 EUR za osobę dorosłą.

. W Kopenhadze jeździ więcej rowerów niż samochodów – po prostu  
wszyscy poruszają się tutaj na dwóch kółkach. My również 
zachęcamy do zwiedzania miasta w taki sposób na wypożyczonym  
rowerze!

 Cena od 15,00 EUR za dzień. Ceny dostępne na zapytanie. 
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A&O Copenhagen NørrebroA&O Copenhagen Nørrebro

A&O Copenhagen Nørrebro
Tagensvej 135-137 • 2200 Kopenhaga - Dania
Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110

123P

Czyste powietrze znad Morza Bałtyckiego, świetny jazz, uliczki ze sklepikami,  
którym nie sposób się oprzeć, oraz wspaniałe jedzenie sprawiają, że Kopenhaga 
jest jednym z najchętniej wybieranych miast. Dlatego od 2017 roku zapraszamy 
do naszego nowego obiektu w Danii! Nasz nowoczesny hotel A&O jest położony 
w samym centrum dzielnicy studenckiej w pulsującej życiem okolicy Nørrebro!  
Najlepszą formą zwiedzania Kopenhagi jest wypożyczenie roweru bezpośrednio 
na miejscu – taki środek transportu jest też popularny wśród samych mieszkańców.  

Nasz przyjazny personel pomoże w szybkim zameldowaniu się w hotelu, udzieli 
pomocnych wskazówek i wręczy plan miasta. Hotel oferuje łącznie 270 pokoi z 
670 łóżkami. Każdy gość z pewnością znajdzie tutaj odpowiedni dla siebie pokój 
– zarówno backpackerzy, jak i rodziny z dziećmi i osoby podróżujące służbowo. 
Świeżość i nowoczesność naszego kopenhaskiego obiektu widać już na pierwszy 
rzut oka. Każdego gościa wita duże, nowocześnie urządzone lobby z barem! To 
jeszcze nie wszystko. W naszym hotelowym lobby znajduje się część kawiarniana,  
kącik czytelniczy, piłkarzyki i wydzielony obszar „Students Only”. Z kolei nasz 
powszechnie lubiany bufet śniadaniowy zapewnia beztroski początek każdego 
dnia. Istnieje też możliwość zamówienia pakietów lunchowych. U nas nikt nie 
będzie głodny! Dodatkowo oferujemy naszym gościom dostęp do kuchni, gdzie 
mogą przyrządzać własne posiłki. Nasz nowy obiekt A&O doskonale wpasowuje 
się w to elastyczne i postępowe miasto w północnej części Europy! 
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Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

. W miejscowości Hillerød, na północ od Kopenhagi, znajduje się prawdziwy 
klejnot, Zamek Frederiksborg, w którym mieści się siedziba  
Narodowego Muzeum Historycznego Danii. Ten wspaniały zamek został 
wybudowany w XVII wieku i jest uznawany za najlepszy obiekt architektury 
i rzemiosła z okresu renesansu. Warto go zobaczyć! Cena od 8,50 EUR 
za osobę, oprowadzanie trwa 2 godz., należy doliczyć wejście: 220 EUR. 

. Park rozrywki Tivoli w Kopenhadze to obowiązkowy punkt  
programu dla wszystkich turystów – i tych młodszych, i tych starszych. 
Jego sceneria jest przepiękna – z egzotyczną architekturą, historycznymi 
budynkami i pięknymi ogrodami. Atrakcje są bardzo różne: od niezwykle 
spokojnych po absolutnie odjazdowe!

 Cena od 17,00 EUR za osobę.

. Ciekawą formą zwiedzania Kopenhagi jest 3-godzinna wycieczka 
rowerowa obejmująca główne zabytki i atrakcje. Dotrą Państwo do 
najpiękniejszych miejsc, jakie miasto to ma do zaoferowania, a także  
dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy o historii i tradycjach oraz 
poznają śmieszne fakty. 

 Cena 28,00 EUR za osobę, powyżej 10 osób.
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amsterdamamsterdam
Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Idealną formą zwiedzania Amsterdamu własnym tempem jest wycieczka 
typu Hop-on Hop-off. Przejeżdżając przy głównych zabytkach i  
atrakcjach, można podziwiać panoramę miasta. Oferta jest bogata – do 
wyboru są bilety na 24 lub 48 godzin; można też wybrać wycieczkę tylko 
autobusem albo autobusem i statkiem. 

 Bilety od 21,00 EUR za osobę dorosłą, 10,50 EUR za dziecko.

• Nawet osoby niepałające miłością do sztuki znają co ważniejsze dzieła  
Vincenta van Gogha, znakomitego holenderskiego malarza, i w  
trakcie zwiedzania zawsze uwzględniają wizytę w muzeum jego  
imienia. Mieści ono największą na świecie kolekcję dzieł van Gogha, m.in. 
znany obraz „Jedzący kartofle”. Bilety z opcją pierwszeństwa wstępu 
17,00 EUR za osobę. 

• „Strach to zabawna rzecz” – tak brzmi motto parku atrakcji Amsterdam 
Dungeon. Jeżeli uczucie strachu jest Państwu obce, zapraszamy na  
wyprawę po 500-letniej mrocznej historii Amsterdamu. Na zwiedzających 
czeka straszne spotkanie z kręgiem (nie)uczciwych sędziów oraz randka 
z morderczą Heleną.

 Bilety od 22 EUR za osobę dorosłą, 17 EUR za dziecko.

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Wycieczka klasowa po Amsterdamie to propozycja zwiedzania miasta 
z przewodnikiem dedykowana specjalnie dla grup szkolnych! W trakcie 
tego 1,5-godzinnego spaceru po malowniczych ulicach Amsterdamu 
zwiedzający poznają fakty historyczne i współczesne ciekawostki  
dotyczące miasta. Wszystko to w formie dostosowanej specjalnie do  
młodych odbiorców. 

 Cena od 12 EUR za uczestnika. 

• Mamy też propozycję dla fanów piłki nożnej – wycieczka po stadionie 
Amsterdam Arena pozwoli poznać od podszewki świat legendy piłki  
nożnej, klubu Ajax Amsterdam. Wycieczka po stadionie to doskonała  
okazja, aby na własne oczy zobaczyć, jak wygląda codzienność  
piłkarzy; uczestnicy przechodzą przez specjalny tunel dla piłkarzy, 
odwiedzają salę konferencyjną i szatnie oraz wiele innych miejsc.  
Bilety z interaktywną aplikacją 14,50 EUR za osobę. 

• Wyjątkowo atrakcyjną formą zwiedzania miasta jest rejs po 
amsterdamskich kanałach. Podczas rejsu Amsterdam 100 Highlights 
Cruise przepłyną Państwo przy wszystkich atrakcjach Amsterdamu.

 Cena od 8,00 EUR za osobę.
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A&O Amsterdam Zuidoost
Hogehilweg 22 .  NL-1101 CD Amsterdam 
Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110
Nasz hotel i hostel w jednym ma jedną z najlepszych niskobudżetowych ofert 
noclegowych w Amsterdamie. Dodatkową zaletą jest korzystne połączenie 
metrem ze Starówką ze słynnymi kanałami i łodziami (12 minut).
Fani sportu cenią sobie dobrą lokalizację w pobliżu stadionu Amsterdam Arena, 
który jest największym stadionem w Holandii (ponad 53 500 miejsc siedzących), 
oraz bliskość parku im. Nelsona Mandeli o powierzchni 6 ha, gdzie co roku odbywa 
się festiwal muzyczny Kwaku.

A&O Amsterdam Zuidoost, który oferuje 350 pokoi, to idealny wybór zarówno 
dla małych i dużych grup, jak i dla rodzin. Do dyspozycji naszych gości oddajemy 
około 1400 łóżek w pokojach należących do różnych kategorii; wszystkie pokoje 
posiadają własną łazienkę z prysznicem/WC i darmowy dostęp do Wi-Fi. To 
naprawdę świetna oferta noclegowa w niskiej cenie! Hotel dysponuje własnymi 
miejscami parkingowymi oraz prowadzi wypożyczalnię rowerów (niektóre rowery 
można zarezerwować za pośrednictwem specjalnej aplikacji) – zgodnie z duchem 
ekologicznego miasta.
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Pobyt w Akwizgranie najlepiej rozpocząć autokarową wycieczką po  
mieście typu Hop-on Hop-off. Taka 2-godzinna wycieczka pozwala  
dotrzeć do najpiękniejszych atrakcji i zabytków miasta aż do miejsca 
styku trzech granic, a także umożliwia zwiedzanie własnym tempem. 

 Bilety od 5 EUR za dziecko, 12 EUR za osobę dorosłą. 

• Termy Karola Carolus Therme Bad Aachen to miejsce, w którym każdy 
znajdzie doskonały odpoczynek i odprężenie. Nie ma nic lepszego  
niż kąpiel po intensywnym dniu zwiedzania przy delikatnych  
dźwiękach podwodnej muzyki. Bilety od 12 EUR, do nabycia 
bezpośrednio na termach.

• Akwizgrański Ratusz to wzniesiony w XIV wieku najzacniejszy i 
najbardziej charakterystyczny obiekt znajdujący się na głównym placu  
miasta. W trakcie oprowadzania z przewodnikiem zwiedzający 
może odwiedzić utrzymane w dobrym stanie historyczne 
pomieszczenia, a przy okazji poznać ciekawą historię miasta. Wstęp 5 
EUR za osobę, bilety wstępu do nabycia bezpośrednio w Ratuszu.     
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A&O Aachen Main Station
Hackländerstraße 5 . 52064 Akwizgran
Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110
Nowoczesny obiekt A&O Aachen Main Station oferuje niedrogie noclegi w samym  
sercu miasta! Dzięki lokalizacji niedaleko dworca kolejowego i historycznej 
Starówki hotel A&O to świetna baza wypadowa do zwiedzania miasta kultury 
położonego w miejscu zetknięcia granic trzech państw. Hotel A&O oferuje  
118 pokoi mieszczących 350 łóżek w różnych kategoriach, takich jak: pokoje  
jednoosobowe, pokoje dwuosobowe i pokoje rodzinne o standardzie hotelu 
2-gwiazdkowego. Oferta noclegowa obejmuje także wyjątkowo korzystne  
cenowo pokoje wieloosobowe, przeznaczone dla backpackerów i dużych grup.

Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem/WC oraz telewizor i bezpłatny 
dostęp do Wi-Fi. Do tego w pokojach dostępne są chusteczki kosmetyczne oraz 
szampon 2w1 i suszarka.

Najczęściej wybieraną usługą hotelową jest bogaty bufet śniadaniowy typu 
all-you-can-eat w cenie 7 EUR. Goście chwalą sobie przyjazną obsługę oraz liczne 
wskazówki dotyczące tego, co warto zwiedzić i gdzie można miło spędzić wieczór: 
w mieście albo w naszym otwartym całą dobę barze – przy orzeźwiającym napoju 
albo przed Sky TV.
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Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Obok tego historycznego obiektu nie można przejść obojętnie: Karol  
Wielki, jeden z najpotężniejszych władców w historii Europy, pozostawił 
w starym Pałacu Królewskim wiele śladów swojej działalności. Decydując  
się na wycieczkę tematyczną „Zwiedzanie miasta śladami Karola  
Wielkiego”  (Stadtführung „Karl der Große”), podążą Państwo szlakiem 
najważniejszych wydarzeńhistorycznych miasta, podczas gdy przewodnik  
w obrazowy i ciekawy sposób przedstawi dokonania tego władcy. 
Oprowadzanie od 120 EUR za grupę.

• Katedra w Akwizgranie (Aachener Dom) to miejsce spoczynku 
Karola Wielkiego, które przez ponad 600 lat było miejscem koronacji 
niemieckich królów. Jako pierwszy zabytek na terenie Niemiec została  
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.  
Katedralny skarbiec kryje zbiór wyjątkowych skarbów kościelnych. 

 Oprowadzanie od 60 EUR za grupę. 

• Teatr w Akwizgranie to doskonałe miejsce dla osób szukających  
przyjemnej rozrywki kulturalnej na najwyższym poziomie. Różnorodny  
program obejmuje sztuki teatralne, przedstawienia dla dzieci oraz 
spektakle muzyczne i operowe. Ceny różnią się w zależności od  
przedstawienia, bilety są dostępne na zapytanie.
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berlinberlin
Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Selfie z Julią Roberts, Johnnym Deepem lub E.T.? W znanym na świecie 
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds można je śmiało zrobić!

 Cena od 18,50 EUR dziecko, 23,50 EUR dorosły.

• Nie lubią Państwo zwiedzać miasta w ramach zorganizowanych  
wycieczek? Zapraszamy zatem do poznawania miasta według własnego  
uznania i własnym tempem! Hop-on Hop-off to forma zwiedzania  
miasta, która zakłada, że sami decydują Państwo, które zabytki zwiedzić 
i gdzie wysiąść. Żółte piętrowe autobusy podjeżdżają na przystanki co 
godzinę. 

 Bilety kosztują 22 EUR za osobę dorosłą i 11 EUR za dziecko.

• W Legoland Berlin serce zabije szybciej zarówno małym, jak i dużym 
dzieciom. Oferta obejmuje 15 różnych stacji, symbol Berlina w 
miniaturze, kino 4D, fabrykę LEGO i wiele innych atrakcji.

 Cena od 14,50 EUR za dziecko, 18,50 EUR za osobę dorosłą.

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Wyjątkowym przeżyciem jest spektakl The One w Friedrichstadt- 
Palast. Jest to przypominająca marzenie senne podróż w czasie w  
poszukiwaniu człowieka, który jest dla nas wszystkim; całe  
przedstawienie uświetniają kostiumy Jeana Paula Gaultiera. Chętnie  
dokonamy dla Państwa rezerwacji. 

 Cena od 23,90 EUR dla grup szkolnych, w zależności od dostępności. 

• Zachęcamy do zwiedzania miasta z profesjonalnym przewodnikiem. 
Mogą Państwo sami wybrać tematykę spacerów po mieście: na  
przykład wycieczka Historyczny Berlin rozpoczyna się przy 
Bramie Brandenburskiej, prowadzi pośród okazałych budowli dynastii 
Hohenzollernów i przez Rynek Żandarmerii aż do sławnej Wyspy  
Muzeów.

 Cena 150 EUR za grupę.    

• W Hard Rock Cafe Berlin, gdzie w tle grają najsłynniejsze przeboje i 
można obejrzeć wiele eksponatów, które muzycy często udostępniają  
osobiście, serwowane są pyszne steki, burgery i kanapki.

 Cena od 15,50 EUR za „Vinyl Menu”.
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A&O Berlin Friedrichshain prezentuje się wyjątkowo stylowo – obiekt mieści się 
bowiem w budynku z cegły, a na pełnym zieleni dziedzińcu znajduje się miejsce 
do grillowania. Tak wygląda prawdziwy Berlin. Na parterze budynku znajdują się  
ekologiczne delikatesy Bio Company, zaś okolica usiana jest modnymi knajpkami i innymi  
lokalami, przez co hotel A&O doskonale wpasowuje się w artystyczny wygląd miasta.

Dzięki własnej strefie wypoczynkowej – z boiskiem do gry w siatkówkę i  
rozwieszonymi hamakami – ten obiekt A&O to prawdziwy unikat. Oprócz tego na 
terenie A&O dostępny jest w atrakcyjnej cenie parking dla samochodów osobowych 
i autokarów, co zwłaszcza w gęsto zaludnionej dzielnicy jest bardzo dużą zaletą.  
Oczywiście hotel A&O jest też świetnie skomunikowany: węzeł  komunikacyjny „Ost-
kreuz” znajduje się tylko 5 minut drogi na pieszo od A&O.

Niezależnie od tego, czy chcą Państwo przyjechać z rodziną, czy doświadczyć życia 
nocnego: ten hotel łączy wszystkie pokolenia i style życia! Spośród 233 pokoi z 850 
łóżkami każdy gość wybierze odpowiedni nocleg na swoją kieszeń! W czynnej całą 
dobę recepcji dostępne są darmowe mapy miasta oraz można skorzystać z usługi 
rezerwacji biletów na liczne atrakcje turystyczne w Berlinie i biletów komunikacji 
ublicznej.  Wszyscy pracownicy chętnie udzielają gościom szczegółowych porad. 
Ci, którzy wolą zostać wieczorem w hotelu, mają wiele możliwości spędzenia czasu  
wolnego: mogą na przykład posiedzieć przy barze i pooglądać w Sky TV wydarzenia 
sportowe, sącząc przy tym drinka, pograć w bilard albo pośpiewać karaoke.
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

. W ramach pieszej wycieczki Red Berlin Tour zwiedza się były sektor  
sowiecki, „pole walki” podczas zimnej wojny oraz były komunistyczny  
Berlin Wschodni. Wycieczka odbywa się w języku angielskim.

 Cena 12 EUR za ucznia, 14 EUR za osobę dorosłą.

. Zachęcamy do zanurzenia się w podwodnym świecie w Sea Life – to 
doskonała okazja, aby obejrzeć z bliska gatunki zarówno rodzime, jak 
i tropikalne. Odkryją Państwo niezliczoną ilość nowych mieszkańców 
mórz, a także dowiedzą wielu ciekawych rzeczy. Tutaj świata  
podwodnego doświadcza się wszystkimi zmysłami.

 Cena 9,50 EUR za dziecko (zamiast 14,50 EUR), 12,95 EUR za osobę do-
rosłą (zamiast 17,95 EUR).

. Podczas godzinnego rejsu po Szprewie czeka na Państwa wiele  
atrakcji, w tym oglądanie takich miejsc, jak: wieża telewizyjna, 
berlińska katedra, Reichstag, Wyspa Muzeów, Dom Kultur Świata (Haus 
der Kulturen der Welt), dzielnica rządowa z siedzibą kanclerza. 

 Cena specjalna 8 EUR, brak możliwości zwrotu.

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

. Tematem wycieczki po dzielnicy rządowej (Regierungsviertel) jest rola 
Berlina jako siedziby rządu. Uczestnicy dowiedzą się, jak współdziałają ze 
sobą federacja i kraje związkowe. Oprócz tego obejrzą m.in. Bundesrat, 
Ministerstwo Finansów, ogrody ministerialne, siedzibę przedstawicielstw 
krajów związkowych, Bundestag / gmach Reichstagu i łuk Szprewy  
(Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych). 

 Cena od 150 EUR za grupę.    

. Na wysokość 368 m wznosi się najwyższy budynek Niemiec –  
wieża telewizyjna. Platforma widokowa znajduje się na wysokości 
203 m; wjazd windą trwa tylko ok. 40 sekund. Prawdziwe przeżycie. 
Ceny sezonowe od 11,50 EUR za ucznia. 

. Dyskoteka szkolna Dlight to impreza dla grup szkolnych,  
organizowana w klubie Matrix w godz. 20–24. Nauczyciele ustalają  
zasady dotyczące alkoholu oraz liczbę kuponów przypadającą na 
jednego ucznia. 

 Cena  6,50 EUR za ucznia, nauczyciele wchodzą za darmo.  
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Lehrter Straße 12 . 10557 Berlin . Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110

Jak sugeruje sama nazwa tego obiektu, A&O Berlin Main Station to idealna baza 
wypadowa dla tych, którzy chcą rozpocząć zwiedzanie z dworca głównego – czyli 
z nowego centrum niegdyś podzielonej stolicy! Dzięki centralnej lokalizacji hotelu  
główne atrakcje Berlina najlepiej jest poznawać rowerem lub pieszo! Pomimo 
takiej lokalizacji sama okolica hotelu jest cicha, bowiem obiekt jest położony w 
bocznej ulicy. Hotel A&O dysponuje własnym parkingiem strzeżonym, co zachęca 
do przyjazdu także rodziny z dziećmi. W wielkomiejskiej dżungli, gdzie tak trudno 
o miejsce parkingowe, to prawdziwa zaleta!

W A&O Berlin Main Station goście mają do dyspozycji 332 pokoje z blisko 1000  
łóżek. Pokoje są urządzone niezwykle nowocześnie w standardzie hotelu 
2-gwiazdkowego, z darmowym dostępem do Wi-Fi. Wszystkie pokoje mają własną 
łazienkę z prysznicem i WC, a niektóre z nich posiadają także drzwi przechodnie, 
które są wygodnym rozwiązaniem dla rodzin i zaprzyjaźnionych grup.

Główną atrakcją obiektu jest własny taras na dachu, z którego rozpościera się  
piękny widok na panoramę Berlina! Podziwianie panoramy można sobie 
uprzyjemnić, popijając koktajle z bogatej karty barowej, słuchając odprężającej 
muzyki albo delektując się przekąskami.
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

. Nowością na lato 2017 roku jest „Little Big City” – Berlin i jego historia w 
miniaturze. 

 Bilety od 21,50 EUR za osobę dorosłą, 17,50 EUR za dziecko.       

. Czy chcieliby Państwo mieć bilet na wszystkie środki komunikacji  
publicznej, praktyczny przewodnik z planem miasta, siecią linii, ofertą  
wycieczek i informacjami oraz zniżki do 50% na wiele atrakcji?  
Wystarczy kupić Welcome Berlin Card na 48 lub 72 godziny albo na 4, 5 
lub 6 dni.

 Cena od 19,90 EUR za 2 dni.

. STORY OF BERLIN to multimedialne muzeum historii stolicy Niemiec. 
Zapraszamy do zwiedzenia wystawy uszeregowanej w tematycz-
ne ekspozycje i poznania wielu wyłącznie lokalnie znanych informa-
cji w obrazowej, przejrzystej formie. Głównym punktem zwiedzania 
jest oprowadzanie po oryginalnym schronie przeciwatomowym pod 
ulicą Kurfürstendamm. 

 Bilety 12 EUR za osobę dorosłą, 5 EUR za dziecko.
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A&O Berlin Kolumbus
Genslerstraße 18 . 13055 Berlin . Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110

A&O Berlin Kolumbus to obiekt chętnie wybierany przez miłośników zarówno 
sportu, jak i historii! Jest on położony w pobliżu Miejsca Pamięci Hohenschönhausen 
w berlińskiej dzielnicy Lichtenberg (sąsiadującej z modną dzielnicą Friedrichshain) 
i dzięki bliskiej lokalizacji kompleksu sportowego Sportforum Hohenschönhausen, 
który mieści bazę przygotowań olimpijskich, bardzo chętnie przyjeżdżają do 
niego sportowcy i fani sportu. 

Hotel A&O jest położony blisko centrum miasta w spokojnej okolicy oraz jest 
świetnie skomunikowany tramwajami na przykład z dworcem głównym. Goście 
mają do dyspozycji 220 nowoczesnych pokoi w standardzie hotelu 2- i 4- 
gwiazdkowego. Pokoje mają bezpłatny dostęp do Wi-Fi, łazienkę z prysznicem/
WC oraz szafki, biurko i krzesła.

Otwarty przez całą dobę bar, w którym można też zagrać w piłkarzyki czy bilarda 
oraz obejrzeć transmisje z wydarzeń sportowych, to doskonałe miejsce spotkań, 
sprzyjające integracji gości wszystkich narodowości. Wszyscy pracownicy chętnie 
udzielają informacji na temat dodatkowych usług, takich jak wycieczki po mieście, 
późniejsze wymeldowanie lub bilety komunikacji miejskiej, oraz oferują 
możliwość ich rezerwacji.

berlinberlin
Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

. Sport, historia i architektura: Stadion Olimpijski w Berlinie to miejsce, 
które jak żadne inne w Niemczech łączy ze sobą te trzy dziedziny. Z 
tego powodu w roku 2014 został nagrodzony wyróżnieniem Location 
Award w kategorii „Stadiony, areny i wielofunkcjonalne hale”.  W trakcie  
oprowadzania zwiedzający mają możliwość obejrzeć strefę przeznaczoną 
dla publiczności, jak również tę zamkniętą dla widowni.

 Oprowadzanie od 150 EUR za grupę. 

. Celem wycieczki „Wzdłuż muru” są mniej znane miejsca związane z 
ucieczką, budową tunelu i otwarciem granic. Dowiedzą się Państwo wię-
cej na temat podzielonego Berlina.

 Cena 150 EUR za grupę.    

. Jedną z propozycji zwiedzania stolicy Niemiec jest 3-godzinna wycieczka  
rowerowa z przewodnikiem – Berlin w pigułce. Obejmuje ona ok. 10 
przystanków, podczas których uczestnicy poznają urozmaiconą historię 
Berlina. To bardzo przyjemna forma zwiedzania na sportowo.

 Cena od 16 EUR za ucznia.
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

. W interaktywnym Muzeum NRD, w którym znajduje się wystawa  
stała poświęcona życiu w NRD, dowiedzą się Państwo więcej na temat ży-
cia codziennego i polityki. Wiele eksponatów, nowe technologie i świetny 
design sprawiają, że historia staje się żywa.

 Cena 6 EUR za osobę uprawnioną do zniżki, 9,50 EUR za osobę doro-
słą.

. Nie dla osób o słabych nerwach: ekscytująca podróż po 700-letniej 
mrocznej historii stolicy Niemiec w Berlin Dungeon.

 Cena od 17,50 EUR dziecko, 21,50 EUR dorosły.

. Podczas 4-godzinnej wycieczki Pub Crawl Tour spędzą Państwo 
niezapomnianą noc, odwiedzając 5 modnych barów i klubów.  
Darmowe napoje na powitanie w 4 barach, oferty specjalne i wejście VIP 
do klubów. W wycieczce mogą uczestniczyć osoby powyżej 18. roku ży-
cia! Wycieczka odbywa się w języku angielskim. 

 Cena 12 EUR

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

. Przeżyj spektakularny show z grupą muzyczną BLUE MAN GROUP. Rytm 
Berlina wymierza się codziennie w Stage BLUEMAX Theater przy Placu Po-
czdamskim. Prezentowany tu miks muzyki, komedii i sztuki wystawianej 
w niebieskich maskach przy kolorowych barwach światła zachwyca wi-
dzów z całego świata od 2004 roku. 

 Bilety od 43,90 EUR za osobę.

. Od kwietnia będzie można obejrzeć w Berlinie musical Disneya 
DZWONNIK Z NOTRE DAME. Jest to opowieść o losach znanego 
dzwonnika Quasimodo, oparta na powieści Wiktora Hugo i kreskówce 
Disneya.

 Bilety od 43,90 EUR za osobę. 

. Zachęcamy do wybrania się w podróż w czasie do fikcyjnego, jesiennego  
dnia w dzielnicy Kreuzberg lat 80. z widokiem na Sebastianstraße/ 
narożnik Luckauer Straße. Mur – Panorama asisi to 360-stopniowa  
panorama, która prezentuje życie za czasów podzielonego Berlina. 

 Cena 4 EUR za dziecko, 8 EUR za osobę uprawnioną do zniżki, 10 EUR 
za osobę dorosłą.
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A&O Berlin Mitte
Köpenicker Straße 127-129 . 10179 Berlin
Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110
W tętniącej energią, „hipsterskiej” okolicy Mitte-Kreuzberg obiekt A&O Berlin Mitte  
zdecydowanie wyróżnia się swoją wielkością. Nasz hotel i hostel w jednym,  
położony pomiędzy pełnym życia Alexanderplatz a znaną East Side Gallery, to  
doskonała baza wypadowa do zwiedzania miasta w każdy możliwy sposób. 

Do wielu wartych uwagi atrakcji i zabytków Berlina można stąd dotrzeć wygodnie  
spacerem: na czerwony most Oberbaumbrücke na Szprewie, do berlińskich 
kawiarni, restauracji i klubów, galerii Urban Street Art i modnych sklepów typu  
Pop-Up Store, ulicznych muzyków, ale też znakomitości, kolorowych hal  
targowych oraz w wiele innych ciekawych miejsc. 

A&O Berlin Mitte oferuje ok. 450 pokoi, ponad 1500 łóżek i własny garaż podziemny –  
znajdzie się tutaj miejsce dla dosłownie każdej grupy! W obiekcie znajduje się 
bardzo duże lobby, w którym chętnie spędzają czas całe rodziny, osoby lubiące 
towarzystwo i zwracający uwagę na cenę goście biznesowi: czy to popijając drinki  
w czynnym całą dobę barze, czy też oglądając transmisje na żywo z różnych  
wydarzeń. 
Nowoczesne pokoje z darmowym dostępem do Wi-Fi są urządzone w prostym 
stylu; każdy pokój jest wyposażony w wygodne łóżko lub łóżka i własną łazienkę  
z prysznicem/WC. Bufet śniadaniowy typu all-you-can-eat jest urozmaicony i  
obfity: A&O korzysta z produktów znanych marek, aby zapewnić Państwu zdrowy 
i zbilansowany początek dnia!

berlinberlin
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A&O Bremen Main Station
Breitenweg 55 .  28195 Bremen .  Buchungszentrale: +49 30 80 947 5110

Nowy obiekt A&O Bremen, urządzony w nadzwyczajny sposób, powita pierwszych 
gości jesienią 2017 roku. Oczywiście jest on położony bezpośrednio przy dworcu 
głównym. Jego centralna lokalizacja ułatwia nie tylko sam przyjazd i wyjazd, lecz 
także dalsze podróżowanie. Na Starówkę, gdzie znajdują się charakterystyczne 
budynki ze spiczastym dachem dwuspadowym oraz promenada na brzegu  
Wezery, można stąd wygodnie dojść pieszo. 

Recepcja jest czynna 24 godziny przez 7 dni w tygodniu; procedura zameldowania 
jest szybka i nieskomplikowana. Obiekt A&O Bremen o standardzie hotelu 
2-gwiazdkowego składa się z 4 pięter oraz 100 pokoi z łącznie 400 łóżkami. Różne  
kategorie pokoi, takie jak: pokoje jednoosobowe, pokoje dwuosobowe i pokoje  
rodzinne oraz pokoje 4- i 6-osobowe, stanowią wyjście naprzeciw potrzebom  
różnych gości. Pokoje są urządzone w nowoczesnym stylu; każdy pokój posiada  
własną łazienkę z prysznicem i WC oraz telewizor. Każdy poczuje się tutaj jak  
w domu! W całym obiekcie A&O można korzystać z darmowego dostępu do 
Wi-Fi. Oferta śniadaniowa, późniejsze wymeldowanie i praktyczne pakiety  
lunchowe cieszą się dużą popularnością i można je modyfikować w zależności od  
indywidualnych potrzeb.

A&O Bremen ma doskonałą ofertę noclegową dla każdego, kto chce poznać 
rodzinne miasto muzykantów z Bremy!

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Zachęcamy do poznania ukrytego świata, który znajduje się tuż pod 
Państwa nieświadomymi jego istnienia stopami. Podczas podziemnych 
wycieczek po Bremie zwiedza się bunkry zapewniające ochronę przed 
bronią ABC pod Admiralstraße, dojrzewalnie na dworcu towarowym oraz 
krypty lub piwnice. Grupy od 180 EUR.

• Fani kryminałów? Wycieczka po miejscach przestępstw to świetna  
okazja, aby wyostrzyć swój detektywistyczny zmysł i udać się na po-
szukiwanie kryminalnej energii tego tylko z pozoru wdzięcznego  
miasta hanzeatyckiego. Podążając śladami kanibalistycznych spraw 
kryminalnych, ciężkich przypadków morderstw i zuchwałych 
fałszerstw, dotrą Państwo do miejsc skazania i egzekucji. Będzie 
energetycznie i trochę strasznie. Trzeba też się będzie wykazać 
inteligencją. Grupa od 90 EUR. 

• Jak komunikuje się ISS w kosmosie z badaczami na Ziemi? Dowiedzą 
się Państwo tego i wiele więcej podczas fascynujących wycieczek  
poświęconych lotom w kosmos i żegludze powietrznej, które  
organizuje centrum dla zwiedzających, działające przy Airbus Defence & 
Space. Grupa od 270 EUR.
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Centrum naukowe Klimahaus Bremerhaven 8° Ost to wyjątkowe miejsce, w 
którym można nie tylko dowiedzieć się, ale też doświadczyć wielu ciekawych  
rzeczy związanych z klimatem, zmianą klimatu i pogodą. Główną atrakcją 
jest symulacja podróży dookoła globu wzdłuż 8. stopnia długości geograficznej, 
podczas której przemierza się strefy klimatyczne w ciekawy i imponujący sposób. 
Odwiedza się pięć kontynentów i dziewięć miejscowości. Będą się Państwo  
oblewać gorącym i zimnym potem, dziwić się i śmiać – oraz  
spotkają się z ludźmi z całego świata, którzy opowiedzą, w jaki sposób panujący 
klimat wpływa na ich codzienne życie. 16 EUR za osobę dorosłą, 11,50 EUR 
za osobę uprawnioną do zniżki. 

• Aby udać się w interesującą podróż w czasie po dawnej Bremie, wystarczy wybrać 
się na spacer ze stróżem nocnym. Kiedy poczciwi ludzie odpoczywają, 
stróż nocny przemierza zatopione w ciemności miasto, snując opowieści o 
dawnych uchybieniach i błędach oraz relacjonując dawną historię starego miasta 
hanzeatyckiego. Wycieczki odbywają się w każdy piątek i sobotę wieczorem;  
10 EUR za osobę dorosłą, 6 EUR za ucznia.  

• Brema w innej odsłonie – inscenizowane zwiedzanie starego miasta – Jaki 
związek ma Rockefeller z katedrą w Bremie? Czy Roland zezuje? I dlaczego 
Brema jest i biedna, i bogata? Zachęcamy do poznania zarówno historii, jak i 
teraźniejszości drugiego najstarszego miasta-państwa na świecie. Zwiedzanie 
z przewodnikiem odbywa się od kwietnia do grudnia w soboty o godz. 15:00; 
12 EUR za osobę dorosłą, 6 EUR za ucznia.  
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dortmunddortmund
Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Za tzw. Zamkiem Pracy mieści się Zeche Zollern – jeden z najpiękniejszych 
i najbardziej wyjątkowych dowodów przemysłowej przeszłości w  
Niemczech. Podczas wycieczek przeznaczonych dla turystów  
indywidualnych, które odbywają się w każdą niedzielę i w każdy dzień 
świąteczny w godzinach 11:30 i 12:00, poznają Państwo historię kopalni i 
dowiedzą się, jak niegdyś wyglądała praca w takim zakładzie. Bilety 4 EUR 
za osobę dorosłą, 2 EUR za dziecko, dostępne w kasie.

• Karta RUHR.TOPCARD pozwoli odkryć szereg atrakcji metropolii 
Zagłębia Ruhry w wyjątkowo korzystnej cenie. Karta zapewnia  
bezpłatny wstęp do ponad 90 obiektów rozrywkowych, w tym do  
dortmundzkiego zoo oraz planetarium Zeiss Planetarium Bochum, a 40 
innych atrakcji pozwala zwiedzić ze zniżką 50%. 

 Cena od 35 EUR za osobę. 

• Dortmund to czarno-żółta stolica piłki nożnej Niemiec. Nie jest 
łatwo uniknąć w tym mieście tematu tej dyscypliny sportowej. Wizyta 
w nowo powstałym, najnowocześniejszym Niemieckim Muzeum Piłki  
Nożnej to dla wszystkich fanów tego sportu obowiązkowy punkt  
programu w trakcie zwiedzania miasta.

 Wstęp od 10 EUR za osobę, bilety wstępu dostępne w kasie.

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Krótki spacer po Dortmundzie „City Rundgang Dortmund” wiedzie 
pośród licznych atrakcji i zabytków centrum miasta, kawiarni i muzeów.  
Na zakończenie można zwiedzić Centrum Sztuki i Kreatywności „Dort-
munder U”.

 Cena od 95 EUR za grupę. 

• Park filmowo-rozrywkowy „Movie Park Germany” oferuje ponad 40 
atrakcji dla dzieci i dorosłych, w tym również ekstremalne przeżycia  
podczas przejażdżki kolejką górską oraz spektakularne widowiska.  
W dziecięcej krainie Nickland zwiedzających czeka spotkanie z  
bohaterami szklanego ekranu – małym geniuszem Jimmym Neutro-
nem czy Wojowniczymi Żółwiami Ninja. Cena od 14,95 EUR za osobę  
powyżej 50 uczniów, 17,95 EUR za osobę powyżej 10 uczniów.

• Kokerei Hansa jako „pomnik przemysłowy” przedstawia fascynującą  
historię przemysłu ciężkiego w ubiegłym stuleciu. Ścieżka dydaktyczna 
„Natura i technika” prowadzi na wieżę węglową i oczywiście do baterii – 
czyli do serca całego zakładu. 

 80 EUR za grupę szkolną; bilety wstępu w cenie.   
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A&O Dortmund Main Station
Königswall 2 . 44137 Dortmund . Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110

Obiekt A&O położony w pobliżu dworca głównego w Dortmundzie posiada jedno 
z najładniejszych i indywidualnie zaprojektowanych lobby z całej sieci hoteli: jest 
ono wyłożone czarno-białymi kafelkami. Od razu po wejściu do hotelu goście 
mogą liczyć na miłe przywitanie przez personel recepcji. Nasi najmłodsi goście 
bardzo szybko dostrzegają kącik dziecięcy przypominający Signal Iduna Park 
i chętnie korzystają z wielu dostępnych tam możliwości zabawy. Rodzice mogą 
obserwować swoje dzieci z dowolnego miejsca w hotelowym lobby, zamówić  
napój w czynnym całą dobę barze i spędzić miło czas na rozmowach z innymi  
turystami, którzy także są fanami piłki nożnej, albo przyglądać się, jak backpackerzy 
czy uczniowie grają w piłkarzyki.

Oczywiście wszyscy pracownicy chętnie pomagają w rezerwacji zwiedzania  
atrakcji i zabytków bezpośrednio w hotelu. Ponieważ Dortmund jest rodzinnym 
miastem BVB, do hotelu i hostelu zjeżdżają ubrani w czarno-żółte barwy klubowe  
fani z całych Niemiec, żeby obejrzeć mecz swojej drużyny na stadionie: to  
niezapomniane przeżycie, któremu towarzyszy świetna atmosfera! Jednak do 
hotelu A&O chętnie przyjeżdżają nie tylko fani piłki nożnej, ale też biznesmeni 
i całe grupy. A&O oferuje także nowocześnie wyposażone sale konferencyjne,  
darmowy dostęp do Wi-Fi w całym obiekcie i około 360 wygodnych łóżek.  
Każdy ze 105 pokoi o standardzie hotelu 2-gwiazdkowego posiada własną  
łazienkę z prysznicem/WC, szampon 2w1, suszarkę oraz chusteczki kosmetyczne.
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji 

• Niemieckie Muzeum Higieny to jeden z najbardziej niezwykłych  
ośrodków kultury i nauki na świecie. Głównym punktem multimedialnej 
i interaktywnej wystawy „Przygoda Człowiek” (Abenteuer Mensch) jest  
tematyka związana z ciałem ludzkim i zdrowiem. Wejście 3 EUR za osobę  
uprawnioną do zniżki, 7 EUR za osobę dorosłą. Wstęp wolny dla  
dzieci poniżej 16. roku życia. 

• Pobyt w Dreźnie najlepiej rozpocząć autokarową wycieczką po mieście  
typu Hop-on Hop-off linią 1. Ten rodzaj zwiedzania pozwala dotrzeć do 
najpiękniejszych atrakcji i zabytków miasta własnym tempem. W trakcie 
różnych wycieczek poznają Państwo takie zabytki, jak: Zespół Pałacowy 
Zwinger, Kościół Marii Panny, Orszak Królewski ...

 Bilety od 20 EUR za osobę dorosłą, 18 EUR za osobę uprawnioną do 
zniżki.

• Zachęcamy do poznawania miasta od podszewki: w ramach interaktywnej  
wycieczki po okazałym saksońskim dworze lub podczas niezwykłego 
oprowadzania przez strażnika więziennego – takie wycieczki w formie 
zabawy regularnie organizuje agencja turystyczna Barokkokko!

 Bilety od 15 EUR za osobę dorosłą, 10 EUR za osobę uprawnioną do 
zniżki.
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A&O Dresden Main Station
Strehlener Straße 10 . 01069 Drezno. Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110

A&O Dresden Main Station oferuje jedne z najkorzystniejszych warunków 
noclegowych wszystkim tym, którzy chcą zwiedzić to z pewnością najpiękniejsze 
miasto Saksonii (oby żaden mieszkaniec Lipska tego nie przeczytał)! Wycieczka  
do Drezna to gwarancja sukcesu! Dlaczego? Ponieważ to świetna mieszanka  
wyjątkowych zabytków – takich jak Opera Sempera i Kościół Marii Panny  
(Frauenkirche) na Starówce, miłych ludzi i smakołyków – koniecznie należy 
spróbować wypieków, takich jak ciasto „Eierschecke” i strucla „Stollen”. 

A&O Dresden leży zaledwie kilka minut od dworca kolejowego. Do wszystkich  
atrakcji można stąd dotrzeć wygodnie środkami komunikacji publicznej,  
ewentualnie samochodem. Hotel A&O dysponuje własnymi miejscami  
parkingowymi, czynną całą dobę recepcją z barem hotelowym i 158 nowocześnie  
urządzonymi pokojami. Do dyspozycji gości oddajemy ponad 460 łóżek w  
różnych pokojach: jednoosobowych, dwuosobowych, rodzinnych i  
wieloosobowych. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem/WC i  
darmowym dostępem do Wi-Fi. 
Wyjątkową atrakcję hotelu stanowi nasz bar na dachu z widokiem na roztaczającą  
się panoramę miasta. Nasi barmani mistrzowsko przygotowują klasyczne  
koktajle, a w trakcie transmisji na żywo z wydarzeń sportowych zaopatrują gości w  
przekąski i dobry humor.
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Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• W trakcie wycieczki z przewodnikiem, prowadzeni przez najważniejsze 
zabytki tej saksońskiej metropolii, takie jak: Zespół Pałacowy Zwinger,  
Opera Sempera, Rezydencję Wettynów i Orszak Królewski (Schloss und  
Fürstenzug), Nowy Rynek, Kościół Mariacki, Tarasy Brühla i Nową Synagogę, 
poznają Państwo Drezno od najpiękniejszej strony. Miejscy przewodnicy  
przekażą Państwu szereg ciekawych informacji dotyczących historii  
Drezna: jego powstawania, kultury i społeczności. Cena od 120 EUR za 
grupę.

• Wycieczka z przewodnikiem jest zbyt nudna? Jeśli typowe zwiedzanie 
nie brzmi zachęcająco, zachęcamy do podjęcia wyzwania i wzięcia udziału 
w grze miejskiej StadtRallye, która odbywa się na drezdeńskiej Starówce! 
W ramach interesującej gry, na którą składają się zagadki, interaktywne 
zadania i zabawy interakcyjne, można poznać stolicę Saksonii i dowie-
dzieć się wielu ciekawostek. Cena od 4,95 EUR za uczestnika.

• Prawdziwe piękno znanej na całym świecie panoramy drezdeńskiej 
Starówki najlepiej podziwiać z poziomu wody. Dlatego rejs po mieście 
jest absolutną koniecznością dla każdego turysty. Podczas klasycznego 
rejsu wypłyną Państwo ze Starówki w kierunku dzielnicy willowej 
Loschwitzer, przepływając przy trzech romantycznie położonych  
zamkach i pięciu znanych mostach na Łabie.  Bilety od 11 EUR za osobę.   
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Zachęcamy do poznawania nadreńskiej metropolii w wyjątkowo  
atrakcyjnych cenach z kartą Düsseldorf Card. Posiadacze tej karty mogą 
bezpłatnie korzystać z lokalnego transportu publicznego, a ponadto 
otrzymują szereg zniżek na najważniejsze atrakcje i zabytki w mieście. 
Cena od 9 EUR za osobę.

• Nie lubią Państwo zwiedzać miasta w ramach zorganizowanych wycieczek?  
Zapraszamy zatem do poznawania miasta według własnego uznania  
i własnym tempem! Hop-on Hop-off to forma zwiedzania miasta  
autobusem City Tour Willms po najpopularniejszych atrakcjach stolicy – 
sami decydują Państwo, które zabytki zwiedzić i gdzie wysiąść. Czerwone 
piętrowe autobusy podjeżdżają na przystanki co dwie godziny, bilety od 
15 EUR za osobę dorosłą, 8 EUR za osobę uprawnioną do zniżki. 

• Od Starówki aż po port Medienhafen: Przepływając obok symboli  
miasta, można się oddać odprężającemu kołysaniu wód Renu. Warto  
poznać nadreńską metropolię podczas rejsu widokowego po Renie. 

 Cena od 10,40 EUR za osobę dorosłą, 6 EUR za dziecko.
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A&O Dusseldorf Main Station
Corneliusstraße 9 . 40215 Düsseldorf
Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110
A&O Düsseldorf Main Station to utrzymany w radosnych kolorach hotel  
wyróżniający się doskonałą lokalizacją nieopodal głównego dworca kolejowego  
miasta, położony w sąsiedztwie popularnej wśród gości hotelowych „Alei  
Królewskiej (Kö)”. Do sławnego „najdłuższego baru na świecie” oraz promenady nad 
brzegiem Renu można dotrzeć stąd w 15 minut spacerem. Wąskie uliczki z ładnymi 
kościołami i starymi budynkami browarów zaskakują większość turystów i sprawiają, 
że wracają oni, aby odkryć też inne zakamarki Düsseldorfu!

174 pokoje z około 460 łóżkami oferują idealne warunki noclegowe na krótkie 
wycieczki po mieście i posiadają darmowy dostęp do Wi-Fi. Wszystkie pokoje są 
wyposażone we własną łazienkę z prysznicem/WC, szampon 2w1, suszarkę oraz 
chusteczki kosmetyczne.

Wyjątkową atrakcję hotelu stanowi pełna światła jadalnia, gdzie wszyscy zaspokoją 
swój głód podczas obfitego śniadania, które składa się z wielu świeżych składników 
oraz z produktów znanych marek ,takich jak Tchibo czy Kellogg’s. Przyjazna obsługa 
w recepcji chętnie doradzi Państwu wybór najciekawszych miejsc i wydarzeń w 
mieście, a przy okazji zarezerwuje bądź udostępni Państwu odpowiednie bilety na 
wybrane atrakcje.

Kö Kö
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Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• W trakcie dwugodzinnego zwiedzania „Atrakcji Düsseldorfu” (Düsseldorfer 
Highlights) z przewodnikiem będą mogli Państwo podziwiać malownicze 
uliczki Starówki, przy okazji poczuć atmosferę historycznego miasta i zwiedzić 
„najdłuższy bar świata”. Droga do promenady nad brzegiem Renu 
prowadzi m.in. obok domu, w którym urodził się niemiecki poeta Heinrich  
Heine.  Cena od 105 EUR za grupę.

• Park filmowo-rozrywkowy „Movie Park Germany” oferuje ponad 40 atrakcji  
dla dzieci i dorosłych, w tym również ekstremalne przeżycia podczas  
przejażdżki kolejką górską oraz spektakularne widowiska. W dziecięcej krainie 
Nickland zwiedzających czeka spotkanie z bohaterami szklanego ekranu –  
małym geniuszem Jimmym Neutronem czy Wojowniczymi Żółwiami Ninja. 
Cena od 14,95 EUR za osobę powyżej 50 uczniów, 17,95 EUR za osobę 
powyżej 10 uczniów.

• Muzeum Neandertalczyka (Neandertal Museum) w Mettmann to  
wielokrotnie nagradzany obiekt przedstawiający historię ludzkości w ciekawej 
multimedialnej formie. W ramach stałych wystaw prezentuje prehistoryczne 
początki istnienia człowieka po dzień dzisiejszy i zabiera zwiedzających na 
wycieczkę do stanowiska archeologicznego, gdzie odkryto pozostałości po 
Homo neanderthalensis. Oprowadzanie po stanowisku archeologicznym lub 
muzeum od 79 EUR za grupę (należy doliczyć cenę biletów).
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frankfurtfrankfurt
Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Korzystając z karty turystycznej Frankfurt Card, mogą Państwo 
wygodnie zaplanować swój pobyt we Frankfurcie, swobodnie  
poruszając się po mieście i poznając różne tutejsze atrakcje ze zniżką. 
Cena od 10,50 EUR za osobę.

• W ramach wycieczki typu Hop-on Hop-off można poznać najbardziej 
znane zabytki Frankfurtu. Taka forma zwiedzania zakłada, że można  
wysiadać i wsiadać według własnego uznania (wycieczka obejmuje 13 
przystanków) oraz w trakcie jazdy słuchać audioprzewodnika. 

 Bilety 15 EUR za osobę dorosłą, 8 EUR za dziecko. 

• Zapierająca dech frankfurcka panorama drapaczy chmur wyjątkowo  
okazale prezentuje się od strony wody. Nie jest to jedyna atrakcja, 
którą można podziwiać w trakcie widokowego rejsu. Nowoczesna flota  
statków Köln-Düsseldorfer Rheinschiffahrt kilka razy w ciągu dnia  
przepływa po tym mieście kontrastów.

  Cena od 9,60 EUR za osobę dorosłą, 6 EUR za dziecko. 

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• W trakcie 2-godzinnejwycieczki pt.: „Historia i współczesność” do-
wiedzą się Państwo wielu ciekawych rzeczy: na przykład o historii 
miasta jako miejsca wyboru i koronowania królów i cesarzy Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego, tradycji Frankfurtu jako miasta handlowego 
oraz o wydarzeniach, jakie miały miejsce podczas Niemieckiego Zgroma-
dzenia Narodowego w 1848 roku. Cena 140 EUR za grupę. 

• Frankfurcką operę zalicza się do najważniejszych w Europie; w roku 
2015 ponownie została wybrana operą roku przez magazyn 
„Opernwelt”. Wybitni artyści „Alte Oper Frankfurt” wystawiają rocznie 
około 170 spektakli, w tym zarówno klasyczne dzieła, jak i sztuki  
nowoczesne oraz przedstawienia dla dzieci. Ceny dostępne na  
zapytanie. 

• Senckenberg Naturmuseum to jedno z najbardziej znanych i  
największych muzeów przyrodniczych w Niemczech. Stała wysta-
wa na powierzchni 6000 m2 przedstawia wspaniałe eksponaty ze  
świata zwierząt i roślin. Wyjątkową atrakcją jest obecna tu największa 
w Niemczech wystawa dinozaurów. 

 Zwiedzanie i warsztaty od 60 EUR (należy doliczyć cenę biletów).
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A&O Frankfurt Galluswarte wyróżnia się doskonałym położeniem. Obiekt jest 
zlokalizowany pomiędzy głównym dworcem kolejowym a terenem frankfurckich 
targów. Dlatego jest idealnym miejscem noclegowym zarówno dla osób 
podróżujących służbowo, jak i dla turystów indywidualnych. W dużym i przyjaźnie 
urządzonym lobby znajduje się czynna całą dobę recepcja z barem, strefa rozrywki  
ze stołem do gry w bilarda oraz piłkarzykami, a także kącik dziecięcy dla naszych 
najmłodszych gości. 

W A&O Frankfurt Galluswarte oferujemy Państwu 310 pokoi różnych kategorii 
z łącznie 880 łóżkami. Na dziedzińcu hotelu znajduje się parking dla samochodów  
osobowych (dodatkowo płatny). W całym obiekcie goście mogą korzystać z  
darmowego dostępu do Wi-Fi. Oferujemy również nowocześnie wyposażone sale 
konferencyjne, które grupom szkolnym są udostępniane nieodpłatnie.
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hamburghamburg
Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Wycieczka typu „Hop-On Hop-Off” po Hamburgu: wycieczka  
czerwonym piętrowym autobusem obejmuje 27 przystanków  
zlokalizowanych bezpośrednio przy najbardziej znanych zabytkach 
i atrakcjach miasta, na których można dowolnie wsiadać i wysiadać. W 
trakcie jazdy doświadczeni przewodnicy dostarczą wielu ciekawych  
informacji, nadając każdej wycieczce indywidualny charakter. 

 Cena 15 EUR za osobę uprawnioną do zniżki, 17,50 EUR za 
osobę dorosłą

. Muzeum Czekolady Chocoversum wprowadza zwiedzających w 
słodki świat ziaren kakaowca. Oprowadzanie po wystawie pod opieką 
przewodnika trwa 90 minut. Na miejscu polecamy skosztować  
prezentowanego wyrobu; będzie można również stworzyć własną ta-
bliczkę czekolady.

 Bilety od 15 EUR za osobę dorosłą, 11 EUR za dziecko.

• Turystyczna karta HamburgCard uprawnia do bezpłatnego korzystania 
z komunikacji publicznej – wystarczy wsiąść i jechać. Dodatkowo upraw-
nia do otrzymania do 50% rabatu na bilety do ponad 150 turystycznych 
atrakcji w mieście. Do nabycia w recepcji A&O. 

 Cena od 9,90 EUR.
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A&O Hamburg City
Spaldingstraße 160 . 20097 Hamburg . Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110

Ten hotel i hostel pod jednym dachem ma w sobie to „coś”! Ten obiekt A&O, który 
jest położony niedaleko głównego dworca kolejowego Hamburga oraz dysponuje 
aż 550 pokojami i prawie 2000 łóżek, jest absolutnym faworytem wśród dużych 
grup, takich jak grupy szkolne, kluby muzyczne i sportowe czy grupy przyjaciół! 
Dzięki swojej wielkości ten hotel A&O oferuje dwa razy więcej miejsca i dużo  
bogatszą ofertę rozrywkową! Dla rodzin z dziećmi zarówno w lobby, jak i w  
jadalni zorganizowaliśmy kącik dziecięcy; z kolei jasne lobby zachęca młodych  
ludzi – młodych i wiekiem, i duchem – do relaksu i rozrywki. Oczywiście dostępna 
jest też wystarczająca ilość miejsca, aby odpocząć w ciszy i spokoju; oprócz tego 
w całym obiekcie goście mają darmowy dostęp do Wi-Fi. W recepcji goście mogą 
odebrać gratisowe mapy i wiele wskazówek, a także mogą od razu zarezerwować 
bilety. 

Idealne położenie obiektu pomiędzy głównym dworcem kolejowym a stacją kolei 
miejskiej S-Bahn Berliner Tor pozwala na szybkie dotarcie stąd do najważniejszych 
atrakcji i zabytków miasta. Zwłaszcza w miesiącach, kiedy zmrok zapada późno, 
z naszego drewnianego tarasu widokowego w SkyBarze na dachu budynku 
rozpościera się zapierająca dech panorama ponad dachami tego hanzeatyckiego 
miasta!

Reeperbahn

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Wystawy „Dialog w ciemności” (Dialog im Dunkeln) oraz „Dialog w 
ciszy” (Dialog im Stillen) kryją w sobie doskonały pomysł: doświadcza 
się ich w całkowitej ciemności lub ciszy, aby poznać, jak odbierają  
świat niewidomi i niesłyszący. W ciemnych lub wygłuszonych 
pomieszczeniach zwiedzający są konfrontowani z prostymi codziennymi 
czynnościami: W jaki sposób można komunikować się bez mówienia? Jak 
znaleźć drogę bez patrzenia? Ciekawe wrażenia gwarantowane.

 Cena od 9,50 EUR za ucznia, 21 EUR za osobę dorosłą.

• Około 70 km drogi od Hamburga znajduje się Heide Park Soltau, park 
rozrywki zapewniający przybyłym niezliczoną liczbę atrakcji i możliwości 
dowiedzenia swojej odwagi, gdzie można miło spędzić czas z rodziną i 
przyjaciółmi. Wskazówka: aby uniknąć kolejek, sugerujemy zarezerwować  
pobyt w Heide Parku poza okresem ferii szkolnych. Cena od 20 EUR za 
osobę. 

• Tradycyjna wycieczka autokarowa z przewodnikiem prowadzi do 
domów kupieckich przy ulicy Deichstraße, do Dzielnicy Spichlerzy  
oraz dzielnicy HafenCity, a kończy przeprawą publicznym promem  
portowym do przystani Landungsbrücken i Starego Tunelu pod Łabą. 
Również dzielnicy rozrywki St. Pauli nie może zabraknąć na trasie tej  
wycieczki. Wycieczkę w cenie od 130 EUR za grupę można zamówić w 
naszym hotelu (autokar za dopłatą).
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. W hamburskiej Dzielnicy Spichlerzy znaleźć można jedną z  
najpopularniejszych atrakcji turystycznych Niemiec: Krainę Miniatur 
Wunderland. Na 1300 m2 powierzchni można podziwiać największą 
na świecie miniaturową kolejkę. Pociągi i samochody przemierzają 
tutaj miasta i krajobrazy, które zostały zbudowane z dbałością o  
najdrobniejsze szczegóły. 

 Cena od 6,50 EUR za dziecko, 13 EUR za osobę dorosłą. 

• W naznaczonym historią miejscu Muzeum Emigracji BallinStadt  
podejmuje temat, który po dziś dzień nie stracił na aktualności. W latach 
1850–1939 z Hamburga do Nowego Świata wyemigrowało około 5 mln 
ludzi w nadziei, że tam znajdą swoje szczęście i lepszą przyszłość. Na-
grodzona koncepcja budowy BallinStadt pozwala na nowo ożywić świat 
emigrantów. Cena od 12,50 EUR za osobę dorosłą, 7 EUR za dziecko.

• Wyjątkową formą zwiedzania jest rejs typu Hop-on Hop-off po 
Hamburgu! Statki typu barkas należące do Maritime Circle Line kilka  
razy dziennie przybijają do 8 punktów, w tym m.in. do przystani  
Landungsbrücken, dzielnicy spichlerzy (Speicherstadt) oraz do  
dzielnicy HafenCity. Wystarczy wybrać dogodną porę i dowolnie wcho-
dzić na statek czy schodzić na ląd. 

 Bilety 8 EUR za dziecko, 16 EUR za osobę dorosłą.
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A&O Hamburg Hammer Kirche
Hammer Landstraße 170 . 20537 Hamburg 
Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110
A&O Hamburg Hammer Kirche doskonale nadaje się do goszczenia rodzin i 
grup przyjaciół. Hotel ten, który ma w swojej ofercie pokoje jednoosobowe,  
dwuosobowe i rodzinne, wyróżnia położenie w spokojnej okolicy oraz bardzo 
dobre połączenie ze środkami komunikacji publicznej: linią U2 można stąd 
dotrzeć do głównego dworca kolejowego w zaledwie 5 minut; nieopodal hotelu 
znajduje się stacja metra „Hammer Kirche”. Bezpośrednio za hotelem znajduje się 
sieć supermarketów. 

Niedaleko hotelu położony jest chroniony ustawą o ochronie zabytków Hammer 
Park, który stanowi niewielką oazę spokoju – mieszczą się tam plac zabaw, brodziki  
dziecięce, łąki do leżakowania, minipole golfowe i kompleks ogrodowy.

Hotel oferuje 68 pokoi z 166 łóżkami. Przytulna, utrzymana w pełnej czaru tonacji 
jadalnia to miejsce, w którym zjedzą Państwo zdrowe śniadanie w spokojnej 
atmosferze; jadalnia jest czynna od poniedziałku do piątku do godz. 10, w  
weekend do 11. Sieć Wi-Fi jest do Państwa dyspozycji bezpłatnie na terenie całego 
kompleksu. 

hamburghamburg
Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Turyści zwiedzający Hamburg muszą liczyć się z „męką w wyborze”  
atrakcji, ponieważ w tym hanzeatyckim mieście czeka na nich w 
tym samym czasie ogromna liczba doskonałej jakości pokazów.  
Przykładowo KRÓL LEW Disneya – historia opowiadająca o małym 
lwie Simbie i jego przyjaciołach, wspaniałym duecie Timonie i Pumbie,  
przyciąga młodą publiczność niczym magnes. Cena od 43,90 EUR za 
osobę, możliwość wcześniejszej rezerwacji w A&O.

. STRACH TO ZABAWNA RZECZ – tak brzmi motto Hamburg Dungeon.  
Jeżeli uczucie strachu jest Państwu obce, zapraszamy na wyprawę 
po 600-letniej mrocznej historii Hamburga. Dokonają Państwo  
przerażających odkryć, spacerując po mrocznym porcie, spotkają się z 
bezgłowym piratem Störtebekerem oraz doświadczą okrutnej wizyty u 
mistrza tortur. Cena od 13,50 EUR dla zgłoszonych grup szkolnych. 

. Cztery lata temu przy hamburskiej przystani Landungsbrücken 
otwarto Hard Rock Cafe Hamburg. Na odwiedzających czekają tutaj 
międzynarodowa atmosfera, muzyka na żywo oraz występy zna-
nych muzyków. Hard Rock Cafe serwuje codziennie smaczny klasyk –  
przyrządzanego na świeżo burgera. Dla wycieczek szkolnych polecamy:  
„Vinyl Menu” z burgerem, napojem bezalkoholowym i deserem od 17 
EUR za osobę; możliwość rezerwacji bezpośrednio w naszym hotelu. 
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. Opłaciło się czekać – w końcu wszyscy możemy udać się do filharmonii 
nad Łabą (Elbphilharmonie), żeby całymi garściami czerpać fantastyczne  
wrażenia wzrokowe i słuchowe – ten architektoniczny klejnot zachodniej 
części miasta posiada światowej klasy akustykę i od dawna jest uznawany  
za nowy symbol miasta. W „filharmonii dla wszystkich” koncerty 
odbywają się codziennie; bilety za 13 EUR można zamówić tylko przez 
Internet!        

. STRACH TO ZABAWNA RZECZ – tak brzmi motto Hamburg Dungeon. 
Jeżeli zatem uczucie strachu jest Państwu obce, zapraszamy na  
wyprawę po 600-letniej mrocznej historii Hamburga. Dokonają  
Państwo przerażających odkryć, spacerując po mrocznym porcie, spo-
tkają się z bezgłowym piratem Störtebekerem oraz doświadczą okrutnej 
wizyty u mistrza tortur.

 Wejście 24,95 EUR za osobę dorosłą, 20,50 EUR za dziecko. 

. SANDEMANs Pubcrawl to świetna opcja dla miłośników imprezowania 
– przez 4 godziny odwiedza się 5 modnych barów i gorących klubów. W 
każdym lokalu uczestnik wycieczki dostaje jednego drinka i wstęp VIP 
oraz może skorzystać ze specjalnej oferty klubowej. W każdy czwartek, 
piątek i sobotę początek o godz. 21:30 na Placu Beatlesów – tylko w j. 
angielskim. Bilety 12 EUR za osobę (od 18 lat).      
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A&O Hamburg Main Station
Amsinckstraße 2-10 . 20097 Hamburg . Buchungszentrale: +49 30 80 947 5110

Budynek obiektu A&O Hamburg Main Station jest utrzymany w typowo  
hanzeatyckim stylu architektonicznym: wyróżnia się on czerwoną fasadą z palonej  
cegły. Dzięki położeniu w centralnej części miasta można łatwo dotrzeć do niego  
koleją – główny dworzec kolejowy jest oddalony od naszego hamburskiego 
A&O o zaledwie kilka minut spacerem. Historyczny budynek służył niegdyś za  
biurowiec oraz miejsce magazynowania towarów z całego świata, a dzisiaj  
odwiedzany jest przez gości z wszystkich krajów. Hotel mieści bar i różnego 
rodzaju sale konferencyjne, a także przestronne lobby, w którym nasi goście  
znajdą szereg możliwości wypoczynku i relaksu. Przeszklona strefa recepcji  
uatrakcyjnia to miejsce i sięga aż po parter hotelu. 

W A&O Hamburg Main Station oferujemy naszym gościom 278 pokoi wraz z 
900 łóżkami oraz wyjątkowo przytulną i skąpaną dziennym światłem jadalnię. 
Historyczna zabudowa nadaje pokojom wyjątkowego uroku. Zarówno we  
wszystkich strefach publicznych, jak i w każdym pokoju goście mają darmowy  
dostęp do Wi-Fi.

hamburghamburg

Reeperbahn

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

. Musical opowiadający historię disnejowskiego Aladyna i jego trzech 
sławnych życzeń spełnianych przez czarodziejskiego Dżina uwięzionego 
w lampie przeniesie Państwa w świat Orientu. Muzyczną oprawę bajki z 
1001 nocy skomponował Alan Menken, zdobywca Oscara® oraz nagrody 
Tony Award®. Od 43,90 EUR za osobę, możliwość wcześniejszego  
zarezerwowania wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego.

. W naznaczonym historią miejscu Muzeum Emigracji BallinStadt 
podejmuje temat, który po dziś dzień nie stracił na aktualności. W latach  
1850–1939 z Hamburga do Nowego Świata wyemigrowało około 5 
mln ludzi w nadziei, że tam znajdą swoje szczęście i lepszą przyszłość.  
Nagrodzona koncepcja budowy BallinStadt pozwala na nowo ożywić 
świat emigrantów. Cena od 10 EUR za osobę uprawnioną do zniżki, 
12,50 EUR za osobę dorosłą.

. W hamburskiej Dzielnicy Spichlerzy znaleźć można jedną z 
najpopularniejszych atrakcji turystycznych Niemiec: Krainę Miniatur 
Wunderland. Na 1300 m2 powierzchni można podziwiać największą na 
świecie miniaturową kolejkę. Pociągi i samochody przemierzają tutaj  
miasta i krajobrazy, które zostały zbudowane z dbałością o najdrobniejsze 
szczegóły. Cena 6 EUR dla zgłoszonych grup szkolnych,12 EUR za  
osobę dorosłą.  
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. Na znany Hamburski Targ Rybny (Fischmarkt) warto udać się z 
samego rana. Najlepiej zajrzeć tu od godz. 5 rano (w okresie od 
listopada do marca od 7) i poczuć klimat tego oryginalnego miejsca. 
Szczególnie polecamy: świeżą rybę we wszystkich możliwych  
wariantach – do zjedzenia na miejscu albo do zabrania ze sobą. 
Kolorowe kramy są zamykane o godz. 9:30 rano.  

. Dzielnica St. Pauli jest miejscem, które fascynuje turystów. Z upływem 
lat stała się prawdziwą mekką dla spragnionej wrażeń młodzieży, 
często nazywana jest również dzielnicą imprezową miasta. Muzeum 
St. Pauli jest poświęcone historii rozwoju tej dzielnicy, która ma wiele  
różnych twarzy. Wstęp 5 EUR za osobę dorosłą, 4 EUR za osobę  
uprawnioną do zniżki – bilety wstępu dostępne w muzeum.

. Po raz pierwszy w Hamburgu? Warto wziąć udział w wycieczce St. Pauli 
and Harbour Tour organizowanej przez SANDEMANs. W trakcie wycieczki 
przewidziane jest zwiedzanie takich atrakcji, jak hamburski port, ulica  
Reeperbahn z Placem Beatlesów, Targ Rybny Altona i sowiecki  
szpiegowski okręt podwodny U-343. Wycieczka odbywa się w poniedziałek,  
czwartek, piątek i sobotę; zbiórka o godz. 19:00 przy Wieży Zegarowej w 
przystani Landungsbrücken.

 Bilety 12 EUR, 10 EUR ze zniżką (tylko w j. angielskim). 

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Wszystkim miłośnikom kosmopolitycznej atmosfery polecamy wypad 
po okrytej niesławą dzielnicy St. Pauli! Profesjonalni przewodnicy 
ze StattReisen Hamburg zapoznają Państwa z historiami o tutejszych  
marynarzach i stoczni, opowiedzą o znanych miejscach rozrywki i 
uciech z przełomu wieku, a także o tym, jak St. Pauli w miarę upływu lat  
rozwinęło się do pozycji najpopularniejszej i najmodniejszej dzielnicy 
miasta. Ta standardowa wycieczka jest polecana dla osób od lat 15. 

 Cena od 105 EUR za grupę. 

. 2,5-godzinne oprowadzanie po dzielnicy St. Pauli w wersji dla  
dorosłych nosi tytuł „Sex, Drugs and Currywurst” i rozpoczyna się dopiero 
wieczorem. Program przewiduje degustację sznapsa i prawdziwej  
hamburskiej kiełbasy z curry, zabawny upominek prosto z ulicy rozrywki i 
grzechu Reeperbahn oraz wizytę w kultowej knajpce „Zur Ritze”. 

 Cena od 29,90 EUR za osobę.  
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A&O Hamburg Reeperbahn 
Reeperbahn 154 . 20359 Hamburg . Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110

Motto A&O Hamburg Reeperbahn brzmi: zawsze w centrum, nie tylko obok 
niego! Hotel A&O położony w samym sercu ulicy rozrywki i grzechu – dzięki  
swojemu charakterowi i autentyczności – świetnie wpisuje się w klimat dzielnicy.  
Stąd spacerem dotrą Państwo do ulicy Große Freiheit, przystani Landungs- 
brücken oraz Targu Rybnego (Fischmarkt). Kluby i lokale rozrywkowe przy  
Reeperbahn znajdują się dosłownie przed naszym hotelem. 

Kręte korytarze A&O Hamburg Reeperbahn nadają kompleksowi niezwykłego 
uroku. Również nasza ciekawa i wielokrotnie już uwieczniana na zdjęciach  
jadalnia utrzymana w marynistycznym klimacie cieszy się wśród naszych gości 
dużą popularnością. Hotel oferuje 309 pokoi z około 670 łóżkami; w obiekcie  
dostępne jest darmowe Wi-Fi. Nasz własny hotelowy parking to wyjątkowa 
zaleta tej centralnej lokalizacji; w razie potrzeby miejsce parkingowe można  
zarezerwować z wyprzedzeniem.  

hamburghamburg
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karlsruhekarlsruhe
Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• O Karlsruhe, Wachlarzowym Mieście na południu Niemiec, już w 
XVIII wieku pisał Richard Wagner, określając je jako „bardzo zadbane,  
przyjemne i przyjazne”. Pogląd ten podzielają dziś również sami miesz-
kańcy miasta oraz zwiedzający. Można doświadczyć tu zatem ty-
powego łagodnego klimatu, podziwiać przepiękne zielone tereny 
miasta oraz zwiedzić oferowane przez Karlsruhe atrakcje artystyczno- 
kulturalne. Szczególnie przydatna przy zwiedzaniu będzie karta 
turystyczna Karlsruhe Card, która jest dostępna w naszej recepcji.

 Cena od 9,50 EUR za dziecko (9–14 lat), 18,50 EUR za osobę dorosłą. 

• Wyjątkowych wrażeń kulturalnych dostarczy Państwu ZKM, Centrum 
Kultury i Technologii Medialnej (Zentrum für Kunst und  
Medientechnologie), będący niemieckim „Centre Pompidou”: pierwsze  
na świecie interaktywne muzeum zaprasza do pełnego wrażeń  
zwiedzania. Muzeum Mediów, Instytut Mediów Obrazowych, Instytut 
 Muzyki i Akustyki, oddziały podstawowych badań naukowych oraz  
Instytut Rozwoju Sieci, tworzące wspólnie ZKM, stanowią największą na 
świecie fabrykę kultury. 

 Cena od 2 EUR za osobę.
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A&O Karlsruhe Main Station
Bahnhofplatz 14-16 . 76137 Karlsruhe . Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110

Nasz hotel, który mieści się w pięknym zabytkowym budynku w stylu secesyjnym, 
jest położony bezpośrednio na placu przed dworcem, przez co w pełni zasługuje 
na swoją nazwę: A&O Karlsruhe Main Station. Nasz 2-gwiazdkowy obiekt oferuje 
różne kategorie pokoi z łazienką; oprócz tego goście mają do dyspozycji darmowe 
Wi-Fi, czynną całą dobę recepcję oraz bar w hotelowym lobby. Dodatkowo goście 
mogą korzystać z tarasu słonecznego znajdującego się na 2. piętrze budynku oraz 
zamówić codziennie serwowane śniadanie typu all-you-can-eat.

Turyści cenią sobie szybki dojazd do centrum oraz świetną lokalizację, która 
umożliwia wygodne zwiedzanie zarówno samego miasta, jak i okolicy, na 
przykład wypady do Schwarzwaldu, Strasburga czy średniowiecznego klasztoru 
Cystersów w Maulbronn.

Nowoczesny hotel urządzony w historycznym klimacie oferuje na czterech 
piętrach 109 pokoi z 380 łóżkami. Oprócz klasycznych pokoi dwuosobowych 
i pokoi rodzinnych chętnie wybierane są też wygodne pokoje wieloosobowe – 
na takie warunki noclegowe najczęściej decydują się turyści niedysponujący 
dużym budżetem i większe grupy. Ponadto dzięki dużym salom konferencyjnym,  
wyposażonym w wysokiej jakości sprzęt techniczny, hotel A&O nadaje się do 
organizacji konferencji lub szkoleń.

Karlsruhe

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Prywatny teatr Sandkorn Theater w Karlsruhe dostarcza dorosłym i 
dzieciom doskonałej rozrywki. W repertuarze znajdą Państwo obok 
ofert kierowanych do dzieci i młodzieży również klasyczne sztuki 
teatralne czy występy kabaretowe. Zachęcamy do zapoznania się z pro-
gramem występów! Ceny w zależności od danego przedstawienia.

• W Karlsruhe swoją siedzibę mają najwyższe instytucje sądowni-
cze Niemiec: Federalny Trybunał Konstytucyjny, Federalny Trybunał  
Sprawiedliwości oraz Prokuratura Generalna. W trakcie tematycznej 
wycieczki pt.: „Siedziba Wymiaru Sprawiedliwości” (Residenz des 
Rechts) poznają Państwo wiele interesujących faktów z historii oraz 
współczesnej niemieckiej władzy sądowniczej. Cena od 120 EUR za gru-
pę.  

• Według danych Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT) park rozrywki  
Europapark Rust jest jedną z najpopularniejszych atrakcji rozrywkowych  
w Niemczech. Nie bez powodu – co roku odwiedza go około pięć  
milionów osób. Na 950 tys. m² powierzchni oferowane są różne show w 
16 dziedzinach tematycznych oraz ponad sto typowych dla wesołego 
miasteczka atrakcji, w tym spektakularna kolejka górska Wodan, Silver 
Star oraz Blue Fire Megacoaster. Cena od 38,50 EUR za osobę.
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji 

• Od Starówki po dawny port Rheinauhafen i nowoczesną dzielnicę 
z żurawimi domami: przepływając obok symboli miasta, można się  
oddać odprężającemu kołysaniu wód Renu. Zachęcamy do poznania 
nadreńskiej metropolii podczas rejsu widokowego po Renie;  
codziennie odbywa się do 6 rejsów. Bilety 10,40 EUR za osobę.

• „Poznawaj Kolonię, bujając w powietrzu” – tak brzmi motto 
kolońskiej kolejki linowej. Ta wyjątkowa kolejka kursuje sezonowo,  
przenosząc turystów nad wodami Renu.  W trakcie jazdy można  
podziwiać przepiękne widoki, a przy okazji świętować 60-lecie kolejki li-
nowej, które przypada akurat w tym roku. 

 Bilety od 2,70 EUR za dziecko, 4,80 EUR za osobę dorosłą.

• Inną formą zwiedzania jest wycieczka autokarowa (1,5 godz. bez  
wysiadania); każda osoba dorosła może zabrać ze sobą za darmo dwoje 
dzieci (4–14 lat). Podczas takiej wycieczki zobaczą Państwo najważniejsze 
zabytki Kolonii, spędzając przy tym miło czas. 

 Cena od 13 EUR.
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A&O Cologne Dome
Komödienstraße 19-21 . 50667 Kolonia
Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110
Osoby nocujące w trakcie karnawału w naszym A&O Cologne Dome potwierdzają: 
nie ma lepszej i bliższej centrum lokalizacji do zabawy i nocowania! Samochód moż-
na zostawić spokojnie w domu, ponieważ trasa z głównego dworca kolejowego do 
hotelu zajmuje spacerem zaledwie dwie minuty. Do najbardziej znanego symbolu 
miasta, kolońskiej katedry, dotrą Państwo jeszcze szybciej – wystarczy wyjść z  
hotelowego lobby na ulicę i już stoją Państwo niemal naprzeciw tego  
zabytkowego kościoła! 

A&O oferuje 84 łóżka w 41 pokojach; przekonuje naszych gości nienachalną 
i przyjazną atmosferą. Kolońskie motywy są widoczne w całym naszym  
kompleksie; jadalnia zlokalizowana na parterze pełna zdjęć katedry nastraja na 
wizytę w tym najważniejszym zabytku miasta. Oczywiście w hotelowym barze 
można napić się piwa Kölsch w niewygórowanej cenie i, co więcej, w wesołej 
atmosferze. To obowiązkowy punkt programu dla każdego miłośnika złotego  
trunku.  Bilety do zwiedzenia najatrakcyjniejszych zabytków miasta można 
zarezerwować w naszej recepcji.  

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Katedra w Kolonii przyciąga nad Ren zwiedzających z całego świata.  
W trakcie oprowadzania z przewodnikiem poznają Państwo historię 
powstania budynku, która obejmuje kilka tysiącleci. Chętnie wybierana  
przez turystów 2-godzinna wycieczka ze zwiedzaniem kolońskiej 
katedry i Starówki dostarcza ciekawych informacji na temat 2000-letniej 
historii miasta.

 Grupy szkolne od 149 EUR; pozostałe grupy (dorosłych) od 169 EUR.

• W historycznym sercu Kolonii znajduje się legendarny Hard Rock Cafe, 
gdzie serwują podobno najlepsze burgery i sandwiche w mieście.  
Również grupy będą tam mile widziane! Rekomendowane przez nas 
menu „Vinyl Menu” obejmuje burgera z frytkami,(bezalkoholowy) napój 
0,4 l oraz słodki deser.

 Menu dla grup od 15 EUR.     

• Katedrę w Kolonii – symbol nadreńskiej metropolii – najlepiej poznają 
Państwo podczas 1,5-godzinnego zwiedzania z przewodnikiem. To ar-
cydzieło architektury gotyckiej jest jedną z najznamienitszych katedr na 
świecie oraz znajduje się na Światowej Liście Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO. 

 Cena od 120 EUR za grupy szkolne.
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Gdy w listopadzie 1993 r. Hans Imhoff, niemiecki producent czekolady,  
planował założenie muzeum czekolady, nikt nie przypuszczał, że ten  
pomysł odniesie w przyszłości taki sukces. Dzisiaj, po ponad 20 latach od 
otwarcia, Muzeum Czekolady Imhoffa (Imhoff-Schokoladen-Museum) 
zaliczane jest do najpopularniejszych muzeów w Niemczech.W bardzo 
obrazowy sposób przedstawia się tu proces wytwarzania czekolady,  
dowiemy się też sporo na temat historii ziaren kakaowca. Na miejscu 
można również spróbować wyrobu. Atrakcją dla wszystkich jest duża  
czekoladowa fontanna. 

 Wstęp od 6 EUR za osobę.

. Zachęcamy do poznania miasta w jeden dzień z różnych perspektyw, 
łącząc klasyczną wycieczkę typu Hop-on Hop-off z rejsem po Renie.

 Cena od 8 EUR za dziecko, 21 EUR za osobę dorosłą.

. Karta KölnCard umożliwia bezpłatne podróżowanie środkami transportu  
publicznego oraz uprawnia do otrzymania zniżek do 50% na usługi  
wybranych partnerów. W załączonej do karty broszurce znajdą Państwo 
szereg propozycji na atrakcyjne spędzenie czasu w Kolonii nad Renem – 
w gwarze kolońskiej nazywanej Kölle. Cena od 9 EUR za osobę. 
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Hotel Madison managed by A&O
Ursulaplatz 10-12 . 50668 Kolonia . Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110

Od tego roku zapraszamy do naszego nowego obiektu – Kölner Hotel Madison 
managed by A&O – zlokalizowanego przy Ursulaplatz!  Już wcześniej służący 
jako hotel dla gości, niedługo zostanie dostosowany do typowego designu A&O i 
odpowiedniego standardu pokojów. Dlatego nasz nowy hotel polecamy  
zwłaszcza łowcom okazji! 

Dotychczasową ofertę rozszerzyliśmy naturalnie o pokoje dla rodzin oraz pokoje 
wieloosobowe, aby dostosować hotel do dobrze znanego standardu A&O w  
atrakcyjnej cenie. Hotel Madison dysponuje łącznie 40 nowocześnie urządzonymi 
pokojami i 131 wygodnymi łóżkami. 

O Państwa udany pobyt w naszym kompleksie zadba nasz personel A&O: 
zaoferujemy wszelkie najważniejsze wskazówki dotyczące zwiedzania miasta, 
pokażemy drogę do wybranych punktów (jesteśmy zlokalizowani zaledwie  
500 m od głównego dworca kolejowego Kolonii!), a przy hotelowym barze chętnie  
przygotujemy dobrą kawę ze spienionym mlekiem. Dla osób ceniących urok  
małych hoteli nasz A&O będzie doskonałym wyborem. 

650 m

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Park Rozrywki Phantasialand już od ponad 50 lat zaliczany jest do  
głównych atrakcji Nadrenii. Park jest oddalony od centrum Kolonii o 
zaledwie 30 km; oferuje liczne atrakcje typowe dla wesołego miasteczka, 
przygotowuje ciekawe pokazy, jest doskonałym miejscem do spędzenia 
czasu wolnego. Oferty specjalne dla grup szkolnych, np. wejście z  
udziałem w grze i pakietem przekąsek od 24,90 EUR za osobę.

. Centrum Dokumentacji Nazizmu jest największym lokalnym miejscem 
pamięci ofiar narodowego socjalizmu w Republice Federalnej Niemiec. 
Siedzibą Centrum jest Dom EL-DE, w którym w latach 1935–1945  
mieściła się centrala kolońskiego Gestapo. Szczególnie warte polecenia są 
warsztaty dla uczniów, np. „Młodzież w czasach narodowego socjalizmu”.  
Wejście od 2 EUR za osobę, warsztaty od 60 EUR. Darmowe wejście dla 
uczniów i grup szkolnych. 

. Wyjątkową formą poznawania miasta jest udział w grze miejskiej  
StadtRallye w poszukiwaniu rzymskich korzeni Kolonii. Zachęcamy do 
wybrania się ze swoimi uczniami śladami Cezara i Cesarstwa Rzymskiego.  
Czekają na Państwa historyczne ślady, zajmujące opowieści i ciekawe  
zagadki. 

 Cena od 4,95 EUR za uczestnika. 
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

. Typowa wycieczka to za mało? Zachęcamy do zakupu biletu na dwa dni, 
aby lepiej poznać to piękne miasto z katedrą. Wycieczka typu Hop-on 
Hop-off przewidziana na 48 godzin pozwala na spędzenie więcej czasu 
w poszczególnych miejscach.

 Cena: od 8 EUR za dziecko, 15 EUR za osobę dorosłą.

. Galeria sztuki o nazwie Muzeum Ludwig prezentuje najważniejsze 
dzieła sztuki XX wieku i sztuki współczesnej: z okresu ekspresjonizmu 
(Schmidt-Rottluff, Kirchner), modernizmu klasycznego (Chagall, Dix),  
rosyjskiej awangardy oraz pop-artu z USA. Bilety od 7,50 EUR za osobę  
uprawnioną do zniżki, 11 EUR za osobę dorosłą. (dostępne w kasie 
muzeum).

. W Centrum Dokumentacji Nazizmu zlokalizowanym w Kolonii 
dowiedzą się Państwo więcej na temat mrocznej historii Kolonii. 
W Domu EL-DE, w którym niegdyś mieściła się centrala i więzienie  
Gestapo, znajduje się wystawa stała zatytułowana „Kolonia w czasach  
narodowego socjalizmu”. Przedstawia ona rozwój ówczesnej „stolicy 
okręgu” na konkretnym przykładzie. 

 Bilety od 2 EUR za ucznia, 4,50 EUR za osobę dorosłą; do nabycia na 
miejscu.
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Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Jeśli planują Państwo przyjazd własnym autokarem, chętnie  
zarezerwujemy przewodnika, który odbierze Państwa grupę z A&O i  
zorganizuje zwiedzanie własnym autokarem. Podczas takiej wycieczki 
zobaczą Państwo najważniejsze zabytki Kolonii, w tym katedrę, dom 4711 
i ratusz, a także dowiedzą się wielu zarówno ważnych, jak i ciekawych  
faktów z historii Kolonii.

 Cena od 105 EUR za grupy szkolne, 130 EUR za grupy dorosłych.

. Obowiązkowym punktem programu dla fanów piłki nożnej jest  
zwiedzanie RheinEnergieStadion – to wyjątkowa okazja, żeby  
zobaczyć stadion piłkarski, do którego normalnie mają dostęp tylko  
sportowcy i trenerzy. Zwiedzanie trwa ok. 1,5 godziny. W cenie biletu 
można wejść do Muzeum 1. FC Köln.

 Cena od 140 EUR za grupy szkolne.

. Czy może być coś ciekawszego niż kryminalna gra miejska (Kriminal- 
Stadt-Rallye) w sercu Kolonii? W trakcie gry miejskiej uczestniczy  
przemierzają ulice nadreńskiego miasta, zbierają dowody, prowadzą  
dochodzenie, przepytują świadków i wyciągają detektywistyczne  
wnioski, rozwiązując konkretną sprawę kryminalną! Zalecany czas  
trwania gry: 3–4 godziny.

 Cena od maks. 10 graczy 49,50 EUR 
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Pakiet hotelowy „Pełnia szczęścia” oferuje wybór hotelu i hostelu pod jednym 
dachem: czekają na Państwa wygodne łóżka, dostęp do Wi-Fi, smaczne śniadanie  
i bogato zaopatrzony bar oraz serwis biletowy, za którego pośrednictwem  
można zarezerwować bilety na różne wydarzenia i wycieczki organizowane w  
całym mieście! Największą atrakcją pozostaje jednak samo miasto! Dajemy 
Państwu możliwość poznania jednej z najpiękniejszych okolic Kolonii od strony 
dzielnicy Mauritius, w której zlokalizowany jest nasz obiekt A&O Cologne 
Neumarkt, oferujący 173 pokoje z 563 łóżkami, będący idealnym punktem, z  
którego warto rozpocząć zwiedzanie miasta.

A&O najlepsze oceny uzyskuje zawsze za wyjątkowo pomocny i przyjazny 
personel, który zawsze chętnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych  
gości i świadczy odpowiednie usługi, takie jak dostawianie łóżeczek  
dziecięcych, udostępnianie przyborów podróżnych w awaryjnych sytuacjach, a 
także udzielanie porad co do wartych zwiedzenia atrakcji i zabytków w mieście. 
Ten obiekt A&O jest chętnie wybierany przez wszystkich tych, którzy szukają 
niskobudżetowego noclegu – zarówno młodych, jak i starszych. Każdy poczuje się 
tak samo dobrze w naszym hotelu, w którym panuje międzynarodowa atmosfera: 
grupy przyjaciół, całe rodziny i backpackerzy.

Dodatkowym atutem A&O są miejsca parkingowe we własnym garażu 
podziemnym, które można rezerwować na miejscu lub przez Internet. 
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Lipski Panometer to 360-stopniowa panorama autorstwa Yadegara 
Asisiego, która zabierze Państwa w podróż do innego świata. Od stycznia 
2017 roku będzie też można zobaczyć panoramę TITANICA – każdy  
poczuje się tak, jakby sam był na pokładzie statku. 

 Wstęp od 6 EUR za osobę.

• Chcąc zwiedzić lipski ogród zoologiczny, warto poświęcić na to 
cały dzień. Obiekt należy do najbardziej wielogatunkowych zoo w 
Niemczech i swoimi atrakcjami przyciąga co roku prawie 2 miliony 
osób. Obszerna powierzchnia została podzielona według regionów  
świata, oferując przepiękny przegląd różnorodnej fauny i flory  
danego obszaru. Tereny zielone doskonale nadają się na piknik. 
Wejście od 10,00 EUR za dziecko, od 17,00 EUR za osobę dorosłą.

• Zachęcamy do zwiedzania najpopularniejszych zabytków tego  
młodego miasta targów z pokładu czerwonego piętrowego autobusu. 
W zależności od chęci można dowolnie wsiadać i wysiadać na 11 przy-
stankach albo przejechać w 2 godziny całą trasę. Bilety na wycieczkę 
typu Hop-on Hop-off są dostępne w recepcji.

 Ceny 11,50 EUR za dziecko, 15,00 EUR za osobę uprawnioną do 
zniżki, 17,00 EUR za osobę dorosłą.  
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A&O Leipzig Main Station
Brandenburger Straße 2 . 04103 Lipsk
Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110
Nasz A&O w Lipsku jest najbardziej stylowy ze wszystkich hoteli i hosteli A&O: 
wyróżnia się wysokimi sufitami, błyszczącymi żyrandolami, lobby ozdobionym 
w czarno-białe kafelki i sofą w kształcie trabanta. Budynek będący chronionym 
zabytkiem o doskonale odrestaurowanej historycznej fasadzie jest prawdziwym  
hitem w ofercie lipskich noclegów! Lokalizacja blisko głównego dworca  
kolejowego i bezpośrednie międzymiastowe połączenia komunikacyjne są  
czynnikiem nie do przecenienia.

Wcześniej służący jako poczta Rzeszy, dziś obiekt A&O Leipzig Main Station jest 
miejscem noclegu dla gości w każdym wieku, zawsze wychodząc naprzeciw  
ich oczekiwaniom. Nasz personel dobierze dla Państwa odpowiednią ofertę  
kulturalną i wypoczynkową bądź poinformuje o możliwościach rozrywkowych 
i zakupowych w mieście. Dzięki kompetentnemu doradztwu oraz doskonałej  
wiedzy naszych pracowników recepcji wśród gości szczególną popularnością 
cieszą się bilety do lipskiego zoo oraz bilety na wycieczki objazdowe po mieście. 
Po pełnym wrażeń dniu zapraszamy na chłodny napój serwowany w hotelowym 
barze naszego okazałego lobby, na partyjkę bilarda lub na wieczór z wypożyczoną 
u nas lub wymienioną w naszej bibliotece książką.
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Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Lipsk jest nieoficjalnie nazywany miastem bohaterów, ponieważ to właśnie 
tutejszy ruch obywatelski zapoczątkował Pokojową Rewolucję. Właśnie 
tego wydarzenia dotyczy tematyczna wycieczka po mieście pt.:  
„Szlakiem Pokojowej Rewolucji”. Trasa wycieczki wiedzie przez Kościół 
św. Mikołaja, Plac Augusta oraz dzisiejsze muzeum „Okrągły Narożnik” 
(Runde Ecke), byłą siedzibę służb specjalnych NRD, dokumentujące  
działalność tej jednostki. 

 Cena od 90 EUR za grupę.  
• Nowa gra miejska (Erlebnis Rallye) polega na rozwiązywaniu zagadek 

i wykonywaniu interaktywnych zadań, które pozwalają lepiej poznać  
zabytki i atrakcje Lipska. Podczas gry będą Państwo mieli okazję zwiedzić 
dobrze utrzymane historyczne śródmieście oraz elegancką dzielnicę  
z okresu rozwoju przemysłowego. Lipsk ukaże się z perspektywy  
zaskakującego miasta kultury i sztuki, które wysyła impulsy i kształtuje 
trendy na cały świat. 

 Cena od 4,95 EUR za uczestnika.  
• Zaledwie kilka kilometrów od Lipska znajduje się największy we 

Wschodnich Niemczech park rozrywkowo-rekreacyjny. Od „Wybrzeża 
odkrywców” przez „Indiańską prerię” aż po „Plażę bogów”: w dowolnym  
z tematycznych światów Parku Belantis znaleźć można szereg  
atrakcji dla całej rodziny. Grupy od 17,90 EUR za osobę. 
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• W historycznym sercu Monachium, bezpośrednio przy browarze  
Hofbräuhaus, znajduje się legendarny Hard Rock Cafe, gdzie 
serwują podobno najlepsze burgery i sandwiche w mieście. Menu 
„Vinyl Menu” obejmuje burgera z frytkami, (bezalkoholowy) napój 0,4  l 
oraz słodki deser. Menu od 16,00 EUR za osobę. 

• Nieco inną formę zwiedzania proponuje SANDEMANs: Beer 
Tasting Experience. Trzy razy w tygodniu organizowana jest  
wycieczka tematyczna, której uczestnicy mają okazję przenieść się w 
świat ogródków piwnych i poznać monachijską tradycję warzenia piwa. 
Udział od 18. roku życia; 3 darmowe butelki piwa w cenie. 

 Cena 17,00 EUR za osobę, 15,00 EUR ze zniżką (tylko w j. angielskim!)

• Wszystko to, co kreatywne, pochodzi z południa. Według aktualnej mapy 
patentów Monachium jest jednym z największych ośrodków wynalazczości 
w Niemczech – właśnie stąd pochodzi 8,6 procenta wszystkich odkryć 
i wynalazków. Program bardzo ciekawej wycieczki o nazwie Mądre  
cudaki (Kluge Querköpfe) obejmuje prezentację różnych wynalazców 
i ich pomysłów, wyjaśnienie znaczenia patentów oraz odpowiedzenie 
na pytanie, dlaczego niektórzy wynalazcy zdobyli światową sławę, na  
przykład zdobywając Nagrodę Nobla, a inni popadli w zapomnienie. 

 Cena od 150,00 EUR za grupę.
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A&O Munich Hackerbrücke to idealny adres dla osób poszukujących noclegu 
blisko centrum oraz w atrakcyjnej cenie! Przy dobrej pogodzie z górnych pokoi 
rozpościera się zapierający dech widok na Alpy. Tę górską panoramę – najlepiej o 
zachodzie słońca – jeszcze lepiej podziwia się przy barze z hotelowego tarasu na 
5. piętrze. 

Do naszego hotelu można przyjechać nie tylko koleją (aby dotrzeć do A&O,  
wystarczy przejechać tylko jedną stację kolei miejskiej z głównego dworca  
kolejowego), ale też samochodem: goście A&O nie muszą szukać miejsc  
parkingowych w śródmieściu, ponieważ nasz hotel oferuje bezpieczny parking w 
garażu podziemnym. 

Od wielu lat w okresie sławnego piwnego święta Oktoberfest ten A&O cieszy się 
niezwykłą popularnością. Naszych 214 pokoi z blisko 944 łóżkami zapełnia się 
błyskawicznie! Nic dziwnego – dysponujemy bowiem pokojami należącymi do 
różnych kategorii, takimi jak pokoje jednoosobowe, pokoje dwuosobowe, pokoje 
rodzinne oraz pokoje 4- i 6-osobowe. W naszej ofercie każdy gość znajdzie coś dla 
siebie! Przestrzenne pokoje często posiadają balkon i wannę; dzięki temu można 
liczyć na pełny relaks w stolicy Bawarii.
 
Nasi międzynarodowi goście najczęściej dodatkowo rezerwują takie usługi  
hotelowe, jak bogata oferta śniadaniowa typu all-you-can-eat oraz późniejsze  
wymeldowanie do godz. 14.

MÜNCHEN

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• W trakcie zorganizowanego spaceru po Starówce (Streifzug durch die 
Altstadt) poznają Państwo najważniejsze zabytki i atrakcje bawarskiej 
metropolii, takie jak Plac Mariacki, Katedra oraz historyczny browar  
Hofbräuhaus i wiele innych. Dowiedzą się Państwo, jak na przestrzeni 
wieków rozwijała się i zmieniała monachijska Starówka. Kompetentni 
przewodnicy opowiedzą pełne wrażeń, zabawne historie dotyczące byłej 
cesarskiej rezydencji.

 Cena od 150,00 EUR za grupę. 

• Uczniowie mogą wziąć udział w raftingu na rzece Izara , podczas które-
go rozpościera się piękna panorama bawarskich Alp. To również dosko-
nałe i łatwe wprowadzenie do raftingu górskiego. Głównym punktem 
programu jest przepłynięcie przez niewielki próg skalny na Izarze. Oferty 
od 33,00 EUR za osobę (sprzęt i transfer w cenie) 

• Zachęcamy do udziału w interesującej grze miejskiej, która polega na 
zdobyciu uprawnień na agenta 007. Zespoły agentów mają do wykonania 
ważne zadanie – muszą zdać egzamin końcowy. Co jeszcze muszą zrobić? 
Otóż muszą wykazać się przed swoim nauczycielem Sherlockiem,  
rozwiązując trudne i różnorodne zagadki i zadania. Gra miejska  
AgentRallye po Monachium od 4,95 EUR za uczestnika.
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Położony w śródmieściu hotel przekonuje do siebie gości panującym w nim  
spokojnym klimatem i nowocześnie urządzonymi pokojami zlokalizowanymi 
w samym środku tętniącego życiem miasta. Z tego położonego bezpośrednio 
przy głównym dworcu kolejowym obiektu w zaledwie kilka minut spacerem 
można dotrzeć do Starówki. Łąka Teresy (Theresienwiese), miejsce organizacji  
Oktoberfestu, znajduje się stąd pięć minut drogi pieszo. Gościom przybywającym  
małymi autami oferujemy miejsca postojowe w naszym hotelowym garażu 
podziemnym, który jest wybawieniem w obliczu braku miejsc w tej bliskiej 
dworca okolicy.

Prawie każdy z naszych 73 pokoi posiada mały balkon, a wszystkie 187 łóżek 
oferuje przyjemny komfort snu. Pokoje są najczęściej zlokalizowane od strony 
osłoniętego od hałasu dziedzińca i oferują doskonałą jakość sieci Wi-Fi. Hotel jest 
szczególnie ceniony za bogatą ofertę śniadaniową, pomocny personel oraz dobry 
stosunek jakości do ceny.

MÜNCHEN

1,6 km

12 kmAllianz Arena

Plac Mariacki 1,7 km

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

. W historycznym sercu Monachium, bezpośrednio przy browarze  
Hofbräuhaus, znajduje się legendarny Hard Rock Cafe, gdzie serwują po-
dobno najlepsze burgery i sandwiche w mieście. Również grupy są tam 
mile widziane! Rekomendowane przez nas menu „Vinyl Menu” obejmuje 
burgera z frytkami, (bezalkoholowy) napój 0,4 l oraz słodki deser. Menu 
dla grup od 15,50 EUR za osobę. 

. W zakładzie i muzeum BMW Welt dowiedzą się Państwo, w jaki  
sposób z ważących wielu ton stalowych walców produkowane 
są części, z których następnie powstaje karoseria, i jak te części są  
lakierowane. Będą też mieli Państwo okazję zobaczyć, jak powstaje  
silnik. Oprócz tego można prześledzić proces montażu, którego  
najważniejszym etapem jest montaż karoserii i układu napędowego oraz 
liczne testy jakości. Oprowadzanie grupowe od 180,00 EUR. 

. Obóz koncentracyjny Dachau funkcjonował nieprzerwanie w latach  
1933–1945 i w tamtym okresie stał się miejscem męczeństwa dla 
blisko 200 tys. osadzonych z całego świata. Miejsce Pamięci Ofiar obozu 
koncentracyjnego Dachau przypomina swoją wystawą o historii obozu 
i jego mrocznym przeznaczeniu. Wstęp bezpłatny, oprowadzanie z 
przewodnikiem oraz oferty edukacyjne dla grup od 100,00 EUR.    

P
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Wycieczka typu „Hop-On Hop-Off” po Monachium: wycieczka kolorowym  
piętrowym autobusem obejmuje 7 przystanków wzdłuż najbardziej  
znanych zabytków i atrakcji miasta, na których to przystankach mogą 
Państwo dowolnie wsiadać i wysiadać. Trasa obejmuje m.in. Starą i 
Nową Pinakotekę, galerię obrazów, Teatr Narodowy, plac targowy  
Viktualienmarkt oraz historyczny browar Hofbräuhaus. 

 Bilety od 10,00 EUR za dziecko, od 17,00 EUR za osobę dorosłą.

. Pałac Nymphenburg, letnia rezydencja Wittelsbachów, jest dziś 
zaliczana do najpopularniejszych atrakcji bawarskiej metropolii.  
Pięknie utrzymany zespół pałacowy zaprasza na długie spacery. W  
samym budynku pałacu mieszczą się różne wystawy sztuki, w tym także 
światowej sławy „Galeria Piękna” króla Ludwika I Bawarskiego.

 Bilet na zwiedzanie całego kompleksu Nymphenburg od 8,50 EUR za 
osobę dorosłą. 

. Wizyta w miasteczku filmowym Bavaria Filmstadt znajdującym się w 
Grünwald, ekskluzywnym przedmieściu Monachium, to idealny pomysł 
na spędzenie czasu nie tylko dla miłośników kina, ale i całej rodziny. Czte-
rogodzinne zwiedzanie całego miasteczka filmowego cieszy się wśród 
rodzin z dziećmi ogromnym zainteresowaniem; obejmuje oprowadzanie 
po miasteczku, wizytę w kinie 4D oraz wystawę Bullyversum.Wejście: 
21,50 EUR za dziecko, 27,50 EUR za osobę dorosłą. 
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Obóz koncentracyjny Dachau funkcjonował nieprzerwanie w latach  
1933–1945 i w tamtym okresie stał się miejscem męczeństwa dla 
blisko 200 tys. osadzonych z całego świata. Miejsce Pamięci Ofiar obozu 
koncentracyjnego Dachau przypomina swoją wystawą o historii obozu  
i jego mrocznym przeznaczeniu. Wstęp bezpłatny, oprowadzanie z  
przewodnikiem oraz oferty edukacyjne dostępne na zapytanie.    

  
. Muzeum Niemieckie to jedno z największych muzeów technicznych 

i naukowych na świecie. Na powierzchni 50 000 m2 zwiedzający mogą 
korzystać z wielu różnych form poznawania zdobyczy nauki i techniki w 
interaktywny i ciekawy sposób.

 Oprowadzanie z przewodnikiem dla grup od 80,00 EUR.  

. Jedna z najlepiej ocenianych wycieczek SANDEMAN to wycieczka 
do miejsca pamięci i dawnego obozu koncentracyjnego w Dachau;  
początek codziennie o godz. 9:30.

 Bilety kosztują 22,00 EUR za osobę.
 (tylko w j. angielskim!)
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A&O Munich Laim
Landsberger Straße 338 . 80687 Monachium
Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110
A&O Munich Laim to najnowszy monachijski członek rodziny A&O, który oferuje 
gościom 116 nowocześnie urządzonych i przestronnych pokoi oraz Wi-Fi. Położony  
blisko dworca kolejowego Laim, zaledwie 4 stacje od głównego dworca  
kolejowego, wyróżnia się doskonałą siecią połączeń komunikacyjnych i  
bezpośrednim sąsiedztwem centrum miasta. 

Dla zwiedzających oferuje nocleg w korzystnej i rzadko spotykanej jak na  
monachijskie warunki cenie. Od osób przybywających w pojedynkę aż po duże 
grupy turystów – wszystkich z chęcią ugościmy w naszym liczącym 867 łóżek 
hotelu A&O. Wszystkie pokoje posiadają własną łazienkę z prysznicem/WC,  
suszarkę oraz chusteczki kosmetyczne i szampon 2w1. 

Osoby, które po intensywnym dniu spędzonym w mieście poszukują dla odmiany 
natury, znajdą je niedaleko, rezerwując pokój w naszym A&O: do parku  
pałacowego Nymphenburg oraz królewskiego ogrodu z wybiegiem dla jeleni 
Hirschgarten można stąd przejść się wygodnie spacerem. Najlepsza wskazówka 
na krótkie wycieczki: polecamy wykupienie pakietu lunchowego A&O (w ramach 
dodatkowej opcji) oraz zamówienie świeżo zaparzonej kawy w barze w naszym 
hotelowym lobby do zabrania ze sobą.

MÜNCHEN

6 km

Plac Mariacki 6,1 km
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Najświętszej Marii Panny

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

. Jedyna w swoim rodzaju dyskoteka szkolna DLight to popularne miejsce, 
od wielu lat chętnie odwiedzane zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.  
Oferta przygotowana specjalnie dla międzynarodowych grup szkolnych 
zyskała na popularności dzięki zapewnieniu wysokich standardów 
bezpieczeństwa, doskonałej lokalizacji oraz naprawdę przystępnej 
cenie. Cena 6,50 EUR za ucznia, nauczyciele wchodzą za darmo.  

. Co sprawia, że Allianz Arena jest najpiękniejszym stadionem piłkarskim  
na świecie? Zachęcamy do przekonania się na własne oczy! W trakcie  
wycieczki po Allianz Arena można nie tylko obejrzeć ten nadzwyczajny 
stadion z zewnątrz, ale też zajrzeć za jego kulisy. To również niepowtarzalna 
okazja, aby doświadczyć atmosfery panującej na stadionie Allianz Arena 
z perspektywy zawodowego piłkarza oraz poznać ciekawostki na temat tej 
wyjątkowej konstrukcji budowlanej. Grupy od 270 EUR.    

. Program popularnej wycieczki pt.: „Z Salzstraße (ulicy Solnej) do raju 
surferów” obejmuje zabytki znajdujące się na Starówce, „Partymeile” 
(zagłębie klubowe) przy Gärtnerplatz, plażę nad Izarą, Muffathalle oraz 
sztuczną falę do surfowania w Ogrodzie Angielskim – podczas tej uroz-
maiconej wycieczki można poznać monachijskie tradycje, życie między-
kulturowe, kulturę młodzieżową i Street Art. Monachium to nie tylko mia-
sto emanujące bogactwem i elegancją. Ceny dostępne na zapytanie.
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Karta turystyczna Nürnberg Card to doskonały towarzysz w trakcie 
odkrywania zabytków i atrakcji tego frankońskiego miasta zamków. 
Jednorazowa płatność zapewnia możliwość bezpłatnego podróżowania 
środkami transportu publicznego oraz darmowego zwiedzenia muzeów 
w Norymberdze i Fürth przez 48 godzin. Cena 25,00 EUR za osobę  
dorosłą, 5,00 EUR za dziecko. 

• Teatr lalek Salz+Pfeffer dostarcza dorosłym i dzieciom doskonałej 
rozrywki. W repertuarze, obok ofert kierowanych do dzieci i młodzieży,  
można znaleźć również klasyczne sztuki teatralne. Zachęcamy do  
apoznania się z programem występów!

 Ceny w zależności od danego przedstawienia. 

• „Eksperymentowanie ze zmysłami” – tak brzmi motto Norymberskiej 
Wieży Zmysłów. To muzeum zlokalizowane w jednej ze średniowiecznych  
wież należących do murów miasta przyciąga turystów ciekawymi  
eksponatami pozwalającymi na ich dotykanie i eksperymentowanie, 
umożliwiając w ten sposób poznawanie własnego postrzegania. Jest to 
doskonała alternatywa dla rodzin z dziećmi w przypadku złej pogody. 
Cena od 5,00 EUR za osobę – bilety wstępu dostępne w kasie muzeum.
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Bahnhofstraße 13-15 . 90402 Norymberga
Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110
A&O Nuremberg Main Station to obiekt uznawany przez naszych gości za jeden 
z najbardziej usługowych hoteli A&O; oferuje on o wiele więcej niż „dobry sen”, 
a mianowicie: kompleksowy pakiet składający się z bogatej oferty śniadaniowej, 
kompetentnych porad personelu co do wartych zwiedzenia miejsc w mieście i 
okolicy oraz licznych form rozrywki w samym hotelu. W ramach tych ostatnich 
oferujemy: stół do gry w bilarda, piłkarzyki oraz telewizję Sky TV do wspólnego 
spędzenia czasu, kącik czytelniczy dla chwili relaksu z dostępem do wypożyczalni 
książek lub opcją wymieniania się książką oraz kącik do zabaw dla dzieci. 

Pisząc, że nasz hotel znajduje się „w pobliżu głównego dworca kolejowego”,  
wyolbrzymiamy ten dystans: tak naprawdę wychodząc z dworca kolejowego czy 
autobusowego, goście od razu trafiają do naszego hotelu. Do dyspozycji gości 
oddajemy 116 pokoi z 374 łóżkami; oferujemy dobre warunki noclegowe dla 
rodzin z dziećmi, backpackerów i grup. Nasz obiekt A&O spełnia potrzeby  
wszystkich rodzajów grup: wszystkie pokoje posiadają łazienkę (z prysznicem/
WC, suszarką, szamponem 2w1, chusteczkami kosmetycznymi) oraz darmowy  
dostęp do Wi-Fi. 
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Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Dwugodzinny spacer po Starówce (Kleiner Altstadtrundgang) 
to norymberski klasyk wśród wycieczek kierowanych do wszystkich 
grup zwiedzających. Czas spędzony z przewodnikiem minie w mgnieniu 
oka; poznają Państwo wiele ciekawych faktów z bogatej historii miasta.

 Cena od 125,00 EUR za grupę.  

• Na byłym terenie zjazdów NSDAP (Reichsparteitagsgelände) znajdują  
się najważniejsze relikty niemieckiej architektury narodowo- 
socjalistycznej. W trakcie wycieczki grupowej po byłym terenie  
zjazdów NSDAP przewodnik nie tylko opowie o megalomańskiej 
architekturze „kulisowej” i funkcji zjazdów jako gigantycznego widowiska 
propagandowego, lecz także wyjaśni, w jaki sposób władze Norymbergi 
obchodzą się z dziedzictwem narodowo-socjalistycznym. 

 Grupy od 125 EUR. 

• Przeskoczyć swój cień i przezwyciężyć strach – na ściance 
wspinaczkowej w Pottenstein w Szwajcarii Frankońskiej jest to  
możliwe! Na różnych trasach można testować granice swoich możliwości. 
Bilety od 11,00 EUR za osobę, należy doliczyć 30,00 EUR za rezerwację.
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Zachęcamy do zwiedzania Stuttgartu w ramach wycieczki typu 
Hop-on Hop-off na własną rękę. Siedząc wygodnie w piętrowym  
autobusie, będą Państwo oglądać najważniejsze zabytki i atrakcje  
Stuttgartu oraz słuchać przy tym informacji z audioprzewodnika.

 Bilety 15,00 EUR za osobę dorosłą (2 dzieci podróżuje za darmo).

• Decydując się na kartę turystyczną StuttCard, otrzymają Państwo  
możliwość bezpłatnego korzystania ze środków komunikacji publicznej 
oraz szereg zniżek lub bezpłatny wstęp do wielu zabytkowych miejsc 
miasta. W załączonej do karty broszurce można znaleźć szereg propozycji 
na atrakcyjne spędzenie czasu w Stuttgarcie. 

 Cena 15,00 EUR za osobę. 

• Istota niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego jest zaprezentowana 
w futurystycznym budynku, który znajduje się naprzeciwko Mercedes  
Benz Arena. Chodzi oczywiście o Mercedes Benz Museum, czyli  
ulokowane na dziewięciu piętrach muzeum wystawiające blisko 1400 
eksponatów pochodzących ze 130 pełnych sukcesów lat istnienia marki. 
Są tam również sławne srebrne strzały, na widok których serca wszystkich 
miłośników motoryzacji nawet dziś zabiją szybciej. 

 Wejście 10,00 EUR za osobę dorosłą. 

Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Spacer po mieście szlakiem najważniejszych wydarzeń historycznych 
Stuttgartu będzie stanowić idealny początek klasowej wycieczki. Dzięki 
naszej ofercie grupowej stanie się również wyjątkowo atrakcyjny cenowo 
i prosty w realizacji. 

 Grupa od 180,00 EUR. 

• Niedaleko Stuttgartu, wtopiony w malowniczy pagórkowaty krajobraz, 
na zwiedzających czeka Park Rozrywki Tripsdrill – wyjątkowa  
atrakcja dla całej rodziny! Oprócz licznych typowych dla wesołego  
miasteczka atrakcji oferuje również interesujące muzea i wizytę  
w ogromnym zoo. Jest to doskonała rozrywka dla rodzin z dziećmi.  
Park jest otwarty od marca do października. Bilety do  
Parku Rozrywki i sąsiadującego Parku Dzikich Zwierząt od 26,00 EUR za 
osobę.  

• W trakcie wycieczki „Szwabski dla początkujących” (Schwäbisch für 
Anfänger) przewodnicy koncentrują się na przekazaniu wiedzy na temat 
lokalnego języka. W pięknej szwabskiej gwarze opowiadają ciekawe 
historie o mieście i uczą kilku słów w tym języku. Wycieczka zdaniem 
zwiedzających jest bardzo ciekawa i zabawna.

 Cena od 180,00 EUR za grupę.
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A&O Stuttgart City
Rosensteinstraße 14/16 . 70191 Stuttgart
Centrum Rezerwacji: +49 30 80 947 5110
Trudno w to uwierzyć, ale A&O Stuttgart City był wcześniej największym zakładem 
mleczarskim Niemiec! Mleko, jogurty czy ser są u nas cały czas dostępne, jednak 
dziś wyłącznie na talerzu gości w trakcie śniadania w naszym bufecie typu all-you-
-can-eat... Przechadzając się po hotelowym lobby, zamiast krów widzimy długą 
ladę recepcji z przedłużonym barem, gdzie można się zameldować w hotelu i  
uzyskać kompetentne porady od naszego sympatycznego personelu. 

Hotel oferuje 237 pokoi z 924 łóżkami; można wybierać spośród oferty pokoi 
jedno-, dwu- oraz wieloosobowych. Dostępne są również pokoje rodzinne. Goście 
mogą bezpłatnie korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej Wi-Fi, mają do 
dyspozycji komfortowe łóżka i własną łazienkę z szamponem 2w1, suszarką oraz 
chusteczkami kosmetycznymi. 

Ogromną zaletą kompleksu jest jego położenie blisko tzw. „Grüne U” (zielonej  
strefy w Stuttgarcie, czyli blisko kompleksów parkowych z ogródkami piwnymi, 
miejscem kąpieli mineralnych i wieżą widokową Killesbergturm) oraz w  
sąsiedztwie kinowej sieci UFA Palast. Jest to piękne miejsce o każdej porze roku!
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weimarweimar
Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• Dwugodzinna wycieczka z przewodnikiem po najważniejszych  
atrakcjach Weimaru pozwoli przekonać się, jak wspaniałe jest to miasto. 
Miejscy przewodnicy nie szczędzą anegdot i ciekawych szczegółów z  
bogatej historii miasta. 

 Cena od 90 EUR za grupę.

• W miejscu oddalonym od Weimaru o zaledwie kilka kilometrów w roku 
1937 na polecenie SS zbudowano obóz koncentracyjny. „Buchenwald”, 
którego nazwa stała się z czasem synonimem nazistowskich zbrod-
ni. Wycieczki z przewodnikiem dla grup po terenie miejsca pamięci 
Buchenwald łącznie z 30-minutową prezentacją filmową – 105,00 EUR.  

• W dawnym domu Friedricha Schillera można poznać dawną estetykę i 
warunki życia oraz doświadczyć atmosfery tworzenia, a także zobaczyć, 
jak mieszkał ten wielki pisarz. W znajdującym się tuż obok Muzeum 
Schillera prezentowane są w trzech dużych salach wystawy czasowe.

 Oprowadzanie grupowe od 65,00 EUR (należy doliczyć cenę biletów). 
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• W Saalfeld, miejscowości oddalonej o 50 km od Weimaru, znajdują się jaskinie  
Saalfelder Feengrotten – niegdyś mieściła się tam kopalnia łupka, a dziś 
znajduje się tam kopalnia pokazowa, która po zamknięciu przekształciła się 
w jaskinię stalaktytową z jeziorem. Polecamy też wizytę w mieszczącym się 
obok interaktywnym muzeum „Grottoneum”, które jest poświęcone kopalni,  
stalaktytom i stalagmitom oraz minerałom. Ciekawą atrakcją dla najmłodszych  
jest Las Wróżek (Feenwäldchen) – bajkowy świat trolli, wróżek i leśnych 
duchów. Od 11,90 EUR za osobę dorosłą, od 7,90 EUR za dziecko.

• Decydując się na kartę turystyczną WeimarCard, otrzymają Państwo  
możliwość bezpłatnego korzystania ze środków komunikacji publicznej 
przez 48 godzin oraz wiele zniżek lub bezpłatny wstęp do licznych zabytków i  
atrakcji w mieście. W załączonej do karty broszurce można znaleźć szereg 
propozycji na atrakcyjne spędzenie czasu w Weimarze. 

 Cena 29,90 EUR za osobę.

• Zwiedzanie Starówki, które organizuje miejscowy urząd, stanowi idealny 
początek pobytu w Weimarze. Takie wycieczki są organizowane codziennie i 
ich program obejmuje wszystkie najważniejsze zabytki i atrakcje znajdujące 
się w centrum miasta, takie jak: rynek, Plac Republiki, Biblioteka Anny-Amalii, 
Ilmpark z altaną Goethego, Uniwersytet Bauhaus i wiele więcej... Zachęcamy 
do zapoznania się z ciekawą historią tego miasta, która z pewnością Państwa 
oczaruje. Bilety kosztują 8,00 EUR za osobę. 

 

A&O Weimar jest jednym z najlepiej ocenianych obiektów przez naszych gości!  
Turyści kochają nasz hotel i hostel w jednym, który mieści się w spokojnym Weimarze. Nic 
dziwnego – dzięki atrakcyjnej lokalizacji w pobliżu głównego dworca kolejowego oraz  
widokowi na kompleks ogrodowy, własny sad i domki rodzinne już w momencie przyjazdu 
goście czują atmosferę relaksu.

Przystanek autobusowy, z którego można dotrzeć bezpośrednio do centrum miasta, 
znajduje się tuż przed wejściem do hotelu. Ewentualnie można wybrać zwiedzanie 
na piechotę, ponieważ w Weimarze wszystko znajduje się w niedalekiej odległości od 
siebie: Dom Goethego i Schillera, historyczny rynek z ratuszem, budynki Stadthaus 
i Cranachhaus, Muzeum Bauhausu, Teatr Narodowy, sala w stylu rokokowym w 
Bibliotece Księżnej Anny Amalii... Weimar ma ogromny potencjał turystyczny – i takie 
stwierdzenie z pewnością nie jest przesadzone.

A&O Weimar oferuje 135 pokoi z łącznie 531 łóżkami; wszystkie pokoje są wyposażone 
w nowocześnie urządzoną łazienkę z prysznicem/WC. W cenie są nie tylko suszarka, 
szampon 2w1 i chusteczki kosmetyczne, lecz także darmowy dostęp do Wi-Fi w  
pokoju. A&O Weimar to uniwersalny obiekt. Znajdują się tam: bar czynny całą dobę,  
serwis biletowy, boisko do koszykówki, stół do tenisa stołowego, miejsce do grillowania,  
ogródek piwny, plac zabaw, sale konferencyjne i wiele więcej. 

Nasza wskazówka: tym, którzy chcą zabrać ze sobą do domu najlepsze ciasto tego miasta  
albo pyszną pamiątkę, polecamy piekarnię i cukiernię „Rose”, która jest położona 150 m 
od naszego hotelu. Ta turyńska 5-gwiazdkowa piekarnia jest zaliczana do jednej z 600  
najlepszych piekarni w Niemczech! 
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Nasze propozycje dla wycieczek grupowych:
Rezerwacja wstępu za pośrednictwem naszego serwisu biletowego 

• W trakcie 2-godzinnej wycieczki można poznać zachwycające 
zabytki Wenecji oraz dowiedzieć się wielu ciekawostek z historii tego 
fascynującego miasta. Dotrą też Państwo na małe placyki campi  
oraz do tradycyjnych barów bacari, położonych z dala od atrakcji  
turystycznych. Grupa od 190 EUR.  

• Każdy, kto przyjedzie do tego miasta położonego na wyspach, po prostu 
musi wybrać się na tradycyjną przejażdżkę wenecką gondolą!  
Polecamy taką formę zwiedzania Wenecji – prawdziwy gondolier  
pokaże miasto, pływając po małych kanałach w okolicy kościoła San 
Moisè. W trakcie wycieczki obejrzą też Państwo pełne przepychu i uroku  
pałace oraz mosty, i przekonają się, że nie bez powodu Wenecja jest  
nazywana miastem zakochanych.

 Bilety od 31 EUR za osobę. 
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Nasz nowy obiekt A&O Venice Mestre, który otwieramy latem 2017 roku, zaprasza na  
noclegi w mieście tysiąca mostów w atrakcyjnej cenie!  Niezależnie od tego, czy zdecydują  
się Państwo na przyjazd samochodem, autokarem, czy pociągiem, każdy wybór będzie 
dobry – dysponujemy bowiem własnym parkingiem w garażu podziemnym, a nasz hotel 
jest położony w optymalnej lokalizacji niedaleko dworca Venezia-Mestre. Polecamy  
zwiedzanie tego romantycznego miasta położonego na wyspach komunikacją publiczną 
albo tradycyjnie wenecką gondolą. Nie pozostaje nic innego, jak tylko przyjechać do 
Wenecji, żeby zobaczyć Canal Grande, majestatyczny Pałac Dożów, Most Rialto i przepiękny  
Plac św. Marka!

Nasz nowy hotel i hostel, który został urządzony zgodnie z koncepcją designu „A&O: next 
generation” oraz oferuje nie tylko atrakcyjne ceny, lecz także pełny komfort, przypadnie 
do gustu wszystkim miłośnikom Wenecji. Możliwość zameldowania 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu, darmowy dostęp do Wi-Fi, zamykane na klucz szafki oraz kuchnia, 
w której goście mogą przyrządzać własne posiłki, to standardowe usługi w naszym nowym 
obiekcie A&O. Do dyspozycji gości oddajemy łącznie 996 łóżek w pokojach należących do 
różnych kategorii; wszystkie pokoje posiadają łazienkę z prysznicem/WC oraz klimatyzację.  
Z pewnością każdy znajdzie tutaj nocleg odpowiedni do swoich potrzeb! A&O Venice 
Mestre oferuje coś więcej niż sam nocleg – można też miło spędzić czas przy naszym  
dużym barze oraz w hotelowej kawiarni Collonade! Także tutaj można się delektować piękną 
pogodą i pyszną kawą. La dolce vita! Dla najmłodszych oferujemy wyjątkową przestrzeń –  
Play Area, gdzie z pewnością będą się dobrze bawić. Absolutnym hitem jest Breakfast 
Atrium! W jasnej i pełnej zieleni jadalni bufet śniadaniowy typu all-you-can-eat smakuje 
jeszcze lepiej.

wenecjawenecja
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Nasze propozycje dla osób podróżujących w 
pojedynkę: 
Bilety dostępne w recepcji

• Prawdziwe oblicze Laguny Weneckiej można poznać tylko z  
perspektywy wody. Zachęcamy do udziału w wycieczkach, które  
odbywają się czerwonymi statkami City Sightseeing. Popularne  
wycieczki typu Hop-on Hop-off to idealny sposób na zwiedzanie miasta  
własnym tempem – zwiedzanie poprzez pływanie urokliwymi 
„wodnymi ulicami”. Z Placu św. Marka do Mostu Westchnień, z  
miejskich plaż na wyspę Murano. 

 Bilet na 24 lub 48 godzin, 20,00 EUR za osobę. 

• W trakcie 2-godzinnej wycieczki z przewodnikiem po Bazylice św. 
Marka i Pałacu Dożów poznają Państwo od razu dwa historyczne  
symbole Wenecji: Pałac Dożów przez całe wieki był centrum władzy  
politycznej. To również jedna z najznamienitszych budowli pałacowych 
z czasów gotyku oraz klejnot architektury weneckiej. Przewodnik  
pokaże detale na okazałej i fascynującej złotej klatce schodowej. Będą 
też Państwo mogli sobie wyobrazić, jakie męki cierpieli więźniowie, 
których prowadzono przez Most Westchnień. Kolejnym punktem  
programu wycieczki jest majestatyczna bazylika, która jawi się przed oczami 
każdemu, kto tylko pomyśli o Placu św. Marka – Bazylika św. Marka. 
Bilety od 53,00 EUR za osobę. 
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Wyspani i odpowiednio posileni urozmaiconym śniadaniem będą  
Państwo dobrze przygotowani do zwiedzania miasta. W naszej 
standardowej ofercie śniadań „jesz ile chcesz” (All-You-Can-Eat) można 
znaleźć świeże pieczywo pełnoziarniste (bułki i chleb), jajka, żółty ser i 
wędlinę w plastrach, słodkie smarowidła, różne płatki Kellogg‘s, mleko, 
jogurty i twarożki, soki , świeżo parzoną kawę Tchibo oraz duży wybór 
herbat Meßmer. Ofertę śniadaniową dopełniają świeże owoce dające z 
rana zastrzyk witamin.  

Na drogę przygotowujemy chętnie paczki z lunchem. Paczka z  
lunchem A&O zawiera świeżą kanapkę, zimny napój, owoc oraz coś 
słodkiego. Paczka bez problemu zmieści się do plecaka lub torby i 
będzie stanowić doskonałe pożywienie w ciągu dnia. 

We wszystkich HOTELACH I HOSTELACH A&O oferujemy naszym  
gościom śniadania i obiadokolacje w postaci bufetu all-you-can- 
eat składającego się z pełnowartościowych potraw. Serwujemy wyłącznie 

Zdrowe odżywianie w trakcie wycieczki klasowej 
Świeżo przygotowywane posiłki zamiast fast foodów.

produkty przygotowywane na świeżo marki REWE (nie korzystamy z  
mrożonek). Menu składa się z przystawki w formie bufetu sałatkowego,  
dania głównego, deseru i napoju. 

W niemal wszystkich obiektach A&O w wersji noclegu HB jako obiadokolację  
można zarezerwować wieczornego grilla (dostępnego w zależności od  
warunków pogodowych); wyżywienie obejmuje też oczywiście bufet 
śniadaniowy. 

Wegetarianie? Nietolerancja pokarmowa? Inne potrzeby żywieniowe? 
U nas to nie problem! Chętnie zrealizujemy Państwa specjalne życzenia  
dietetyczne. Wystarczy poinformować nas o nich na siedem dni przed  
przyjazdem. 

Dla wszystkich ofert wyżywienia obowiązuje jedna zasada: pobyt z  
wyżywieniem HB (śniadanie z obiadokolacją) lub pełnym wyżywieniem pro-
simy rezerwować z wyprzedzeniem. Dopilnujemy wówczas, aby Państwa  
grupa w czasie swojego pobytu w naszym A&O otrzymała wybrane  
wyżywienie. 

Kolację serwujemy między godz. 17 a 21; dokładne godziny posiłków  
można uzgodnić na miejscu, w recepcji.



Lokalizacja
Wszystkie HOTELE i HOSTELE A&O wyróżnia centralne położenie oraz 
bliskość dworców i/lub przystanków transportu publicznego. Miejsca 
parkingowe dla samochodów osobowych i autokarów są najczęściej 
dostępne w bezpośredniej okolicy naszych obiektów. A&O – bądź 
zawsze w centrum, nie tylko obok niego! 

Pokoje
Nasze pokoje są urządzone w nowoczesnym stylu, posiadają naturalnie 
prysznic i WC, w tym także suszarkę, żel pod prysznic i szampon do 
włosów. Każdy pokój posiada bezpłatny dostęp do bezprzewodowej 
sieci internetowej Wi-Fi. Uczniowie nocują najczęściej w pokojach 
cztero- do sześcioosobowych, nauczyciele i kierowcy autokarów w 
komfortowych pokojach jedno- lub dwuosobowych. 

Wyżywienie
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naszej oferty wyżywienia 
kierowanej do młodzieży znajdują się na stronie 68. 

Wskazówki dla oszczędnych
Ceny pokoi dla grup różnią się w zależności od aktualnego sezonu. Ceny 
w sezonie głównym obowiązują od marca do października. Grupom po 
sezonie, od listopada do lutego, oferujemy nocleg w naszym obiekcie 
w niezwykle korzystnej cenie. Dla noclegu z niedzieli na poniedziałek 
w każdym sezonie dodajemy zaś rabat. Za zarezerwowanie każdych 20 
łóżek udostępniamy dodatkowo jedno bezpłatne miejsce w wybranej 
przez Państwa kategorii pokoju; dla nauczycieli i kierowców autokarów 
również w komfortowym pokoju jedno- lub dwuosobowym.

Rezerwacja online
Taką opcję oferuje wyłącznie A&O: rezerwacja pobytu dla wycieczki 
szkolnej online! Na stronie www.aohostels.com można wyszukać 
wybraną lokalizację i preferowaną datę wycieczki. Po kilku kliknięciach 
zostanie automatycznie wygenerowana bezpośrednia oferta. Warto 
spróbować: można tu w szybki i prosty sposób zarezerwować pobyt 
dla wycieczek szkolnych!

Korzyści dla nauczycieli i opiekunów grup
Do dyspozycji kadry nauczycielskiej i opiekunów grup są bezpłatne 
napoje, bezpłatny dostęp do Internetu oraz w niektórych hostelach 
również salon A&O służący jako pokój pracy, zabaw czy odpoczynku. 

Przygotowywanie programu
Niezależnie, czy planują Państwo grę uliczną, oprowadzanie po 
muzeum, czy musical – w większości destynacji współpracujemy z 
różnymi firmami i serdecznie je polecamy: chętnie pomożemy przy 
opracowaniu programu towarzyszącego dla wycieczki klasowej!
Przegląd polecanych aktywności urozmaicających czas wolny można 
znaleźć na naszej stronie internetowej www.aohostels.com/freizeit.

Łatwa organizacja wycieczek szkolnych
34 obiektów A&O w 21 lokalizacjach – możliwość złożenia zapytania online o dostępność i ceny pokoi – 
certyfikowana wysoka jakość bezpieczeństwa  
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KONTAKT:

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

REZERWACJA GRUPOWA
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

DZIAŁ SPRZEDAŻY W NIEMCZECH
Tel.: +49 (0)30 80 947 - 51 61
Fax: +49 (0)30 80 947 - 51 93
E-Mail: sales@aohostels.com

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

WYDAWCA
A&O HOTELS AND 
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Adalbertstraße 50
10179 Berlin, Germany
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