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Služby, co máme v malíku:
Servis 24 hodin denně

Ubytování se vším všudy

Na našich telefonních
číslech jsme k dispozici
zdarma 24/7. Na písemné
dotazy odpovídáme do 24
hodin.

Všechny hotely disponují
non-stop recepcí a check
in, barem s občerstvením
a Sky TV, bezplatnou
vysokorychlostní WiFi a
snídaňovým bufetem All
Inclusive.

D +49 08 00 222 6721
AT +43 08 00 228 807
+49 30 80 947 1212
E-mail pro rezervace do 9
osob:
booking@aohostels.com
Pro rezervace od 10 osob:
groups@aohostels.com
Centrální poloha
Všechny naše hotely
jsou umístěny centrálně
nebo je k nim velmi
dobré spojení, takže se
jednoduše dostanete, kam
potřebujete.
Buďte flexibilní a
spontánní
U rezervací s platbou Flex
lze rezervaci kdykoliv
bezplatně zrušit, dokonce
do 18. hodiny v den
plánovaného příjezdu.
Platba se provádí až na
místě.

Pokoje se vším všudy
Hostům je v každém
pokoji k dispozici
vysokorychlostní WiFi,
sprcha, WC, fén a
kosmetické potřeby jako
šampon 2in1 a kosmetické
ubrousky.
Zavazadlový servis
Skupiny si mohou u nás
svá zavazadla kdykoliv
bezplatně uložit.
Jednotlivým cestujícím
nabízíme za malý poplatek
bezpečnostní schránky,
aby si i v den odjezdu
mohli město pohodlně
užít.

a&o Hotels and Hostels
Holding GmbH
Adalbertstraße 50
10179 Berlin, Germany
aohostels.com

Milí hosté a
partneři,
Těší mě, že Vám mohu hotely
a hostely a&o prezentovat
ve zcela novém designu.
Začali jsme s kompletní
novou úpravou našich hotelů,
aby byly v souladu s naším
konceptem: důvěryhodné,
hravé a výjimečné. Naše
nároky a motivace jsou
stejné jako doposud: cenově
výhodné ubytování v
centrální poloze se vším, co
moderní cestující potřebují.
Proměna našich hotelů
postupuje rychle: a&o v
Brémách, Benátkách a v
Berlíně-Středu ukazují, jakým
směrem se vydáváme:
moderní, funkční design s
lobby v centru dění. Lobby,
která je vlastně “obývákem”
našich hotelů, je vždy živou
křižovatkou, na které se
setkávají lidé z celého světa.
Velkorysá místnost, kde
se cítíte dobře, relaxujete,
můžete se smát a seznámit
se s novými lidmi, nebo
pracujete či jednáte s
partnery. Místo, kde se v
každém atraktivním městě
Evropy cítíte jako doma.
Již nyní jsou všechny
hotely a&o vybaveny
pokoji všech kategorií,
vysokorychlostní WiFi a nonstop recepcí s občerstvením.

Naším cílem je i nadále
zpřístupnit cestování
každému. Hotely a&o
nabízejí pokoje pro všechny
a to v nepřekonatelném
poměru kvality a ceny.
Jednotlivci, páry, rodiny,
mladí, staří, batůžkáři,
obchodníci, školní třídy
i skupinové zájezdy – ti
všichni si u nás přijdou na
své a jsou v a&o kdykoliv
srdečně vítání.
Ještě nás čeká spousta
práce – takže si vyhrneme
rukávy a pustíme se do toho
pro Vás s úsměvem.
A brzy (opět) na shledanou
v a&o!
Váš
Oliver Winter

● munich

a&o

1
4

Německo
Cáchy
Berlín
Brémy
Dortmund
Drážďany
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburk
Kolín
Lipsko
Mnichov
Norimberk
Stuttgart
Výmar

8
10
16
18
20
22
24
28
34
38
40
44
46
48

Rakousko
Štýrský
Salcburk
Vídeň

50
52
54

Itálie
Benátky

Obsah

Úvod
Novinky v a&o

58

Česká republika
Praha
60
Nizozemsko
Amsterdam

64

Dánsko
Kodaň

66

Polsko
Varšava

68

Stravování
Skupiny
Kontakt

70
72
74

Nové na a&o

aohostels.com

Abyste se u nás
cítili dobře.
Objevte nově renovované prostory řetězce a&o. V roce 2017 byly otevřeny
a&o v Benátkách, Kodani a Brémách. I hotel v části Berlín-Střed (Mitte) se
může od roku 2017 pyšnit novým designem

Lounge v a&o Berlín Mitte

Prosvětlená lounge s kavárnou v a&o Benátky Mestre

Lounge a Coworking Space v a&o Kodaň Nørrebro

Kolonáda v a&o Benátky Mestre

Non-stop bar s občerstvením v a&o Brémy

4

Prostor určený pro snídaně v a&o Berlín Mitte
a&o

Dětský koutek v a&o Kodaň

Lounge v a&o Brémy
5

Německo

aohostels.com

Každé
atraktivní
město v
Německu
má alespoň
jednu
značku a&o.

Země básníků a filozofů, přesnosti a dálnic? Německo může nabídnout víc
než tato prostá klišé. Berlín přiláká každoročně milióny lidí z celého světa.
Najdou tu všechno: kulturu, umění, historii, multikulti, a&o.
Na jihu u nás můžete přenocovat v Norimberku nebo v elegantním
Mnichově. Perfektní volba pro propojení dovolené v přírodě a ve městě –
většina hotelů a&o se nachází prakticky přímo na hlavním nádraží.
Hamburk je skvělé místo pro krátkou dovolenou, proto jsme tam umístili
hned čtyři hotely řetězce a&o, všechny v centrální poloze a se skvělým
spojením. Mohli bychom Vám toho ještě spoustu vyprávět o Kolíně,
Drážďanech, Lipsku atd. – daleko lepší ale bude, když to zažijete sami!
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Aacehn Hauptbahnhof

aohostels.com

Cáchy

Procházet se městem, odskočit si do Belgie
nebo jednoduše jen relaxovat: Cáchy,
ležící na trojzemí, jsou se svými zelenými
plochami rájem turistů. Věděli jste, že
katedrála v Cáchách (Aachener Dom) je
již více než 40 let světovým dědictvím
UNESCO? To opravdu musíte vidět!
Hned vedle katedrály Vás láká náměstí
Münsterplatz k posezení ve stínu magnolií,
nejlépe s perníčkem Printe (cášská
specialita) v jedné a rýžovou plackou
v druhé ruce. Večer, než sytí a šťastní
ulehnete do pohodlné postele v hotelu a&o
na hlavním nádraží, se můžete projít po
rušné ulici Pontstraße,
kde najdete kavárny,
restaurace a diskotéky
jednu vedle druhé.

a&o Aachen Hauptbahnhof
Hackländerstraße 5, 52064 Cáchy

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Přímo u hlavního nádraží a blízko
historického centra: nikde v Cáchách
se nevyspíte centrálněji a výhodněji. 118
jednolůžkových, dvoulůžkových, rodinných
a vícelůžkových pokojů s prádelnou a
kuchyňkou pro hosty, ideální i pro „batůžkáře“.
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Nejrozmanitější město Německa má
minimálně tolik podob, jako má čtvrtí.
Multikulti ve čtvrti Neukölln, německá
historie u Braniborské brány, prohlídka
budovy parlamentu s úžasným výhledem
skleněnou kupolí, klubová kultura v oblasti
RAW-Gelände ve čtvrti Friedrichshain nebo
ekologické kulinářské trendy v Markthalle
Neun – v Berlíně si každý najde to své. Tak
pestrá nabídka vyžaduje i přestávky, např.
při opalování v parku Großer Tiergarten
nebo při jízdě na skatu v Tempelhofer Feld.
Pokud už currywurst nemůžete ani vidět,
zajděte si na turecký trh na Maybachufer
nebo do některé z
mnoha asijských
restaurací na ulici
Kantstraße ve čtvrti
Charlottenburg.

Berlín Friedrichshain

aohostels.com

Berlín

a&o Berlin Friedrichshain
Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Matka všech hotelů a&o ve čtvrti
Boxhagener Kiez! Pulzující, městský a
pravý Berlín: pálená cihla místo mramoru
se 233 pokoji v budově staré továrny,
pouze pět minut pěšky od nádraží
S-Bahnhof Ostkreuz. S grilem a kuchyňkou
pro hosty – na Berlín je potřeba se posilnit!
Jízdní kola pro nejlepšímu poznávání Berlína.

Volejbalové hřiště a houpací sítě, kde si
od Berlína můžete odpočinout. Lounge s
barem, stolní fotbal, kulečník, karaoke a
herní část, kde můžete Váš úžasný den
zakončit ve společnosti lidí z celého světa.
Krátce řečeno: všechno, co potřebujete.
Nic víc, ale ani nic míň.

Bo

Boxhagener Straße 73, 10245 Berlín
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Berlin Hauptbahnhof / Kolumbus

aohostels.com

a&o Berlin Hauptbahnhof

a&o Berlin Kolumbus

Lehrter Straße 12, 10557 Berlín

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Genslerstraße 18, 13055 Berlín

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

fotbálek nebo kulečník. Kromě toho je zde
parkoviště, kuchyňka pro hosty, zasedací
místnost a – abychom nezapomněli
na nejmenší – také dětský koutek. Je
zcela zřejmé, že nudit se v Berlíně určitě
nebudete! A kdyby přece jen: hlavní
nádraží je hned vedle!

Hotel a&o Berlín Kolumbus je ideální pro
příznivce sportu. Nachází se nedaleko
sportovního fóra Hohenschönhausen,
(olympijské základny) a mnoha dalších
Gedenkstätte
sportovišť. Uprostřed severovýchodního
Berlin-Hohenschönhausen
Berlína se skvělým dopravním spojením je
Vám k dispozici celkem 240 jednolůžkových,
dvoulůžkových, rodinných a vícelůžkových
pokojů. Vezměte s sebou celý svůj tým –

připraveno je parkoviště pro autobusy,
zasedací místnost, stůl na stolní fotbal i
kulečník, karaoke a All Inclusive snídaňový
bufet. Máte v noci hlad? Ani to není problém:
bar s nápoji a občerstvením má otevřeno
24 hodin denně. Sky TV je k dispozici v
lobby. Kromě toho nabízíme i napínavé
knihy ke čtení.

Přijet, ubytovat se a vyrazit poznávat
Berlín! Hotel s 332 jednolůžkovými,
dvoulůžkovými, rodinnými a vícelůžkovými
A&O Berlin Hauptbahnhof
pokoji se nachází natolik centrálně, že
z vlaku můžete skočit přímo do postele.
Střešní terasa nabízí Lounge hudbu, bar s
občerstvením a fantastickým výhledem na
Berlín. Dole v lobby si můžete zahrát stolní
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a&o Berlin Mitte
Köpenicker Straße 127-129, 10179 Berlín

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Naše největší zařízení a&o se nachází
uprostřed dění: náměstí Alexanderplatz,
oblíbená čtvrť Kreuzberg nebo East Side
Gallery – všechno je co by kamenem
dohodil od Vaší pohodlné postele.
Čeká na Vás 479 jednolůžkových,
dvoulůžkových, rodinných a vícelůžkových
pokojů. V Coworking Space můžete

využívat vysokorychlostní WiFi, při
slunečném počasí si v zahradní restauraci
zahrát stolní tenis nebo si vypůjčit kolo a
poznávat tak Berlín ideálním způsobem.
Jezdíte raději autem? Po projížďce ho
můžete jednoduše zaparkovat v naší
podzemní garáži.
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Bremen Hauptbahnhof

aohostels.com

Brémy

V historickém centru Brém se nachází
čtvrť Schnoorviertel, která je nejstarší
ve městě. V úzkých uličkách najdete
originální malé obchůdky, umělecké
dílny, kavárny a restaurace. V centru se
nachází nepřehlédnutelná katedrála St.
Petri. Ta prošla tolika úpravami a byla tak
často přestavovaná, že dnes představuje
výjimečné propojení nejrůznějších stylů a
epoch. Po procházce parkem Wallanlagen
si dopřejte návštěvu galerie Kunsthalle
Bremen. Ještě fotku trhu s Brémskými
muzikanty na náměstí, nadýchat se
čerstvého vzduchu u přístavu řeky Vezery
a pak už do postele
v hotelu a&o přímo u
hlavního nádraží.

a&o Bremen Hauptbahnhof

6

Friedrich-Rauers-Str. 20a, 28195 Brémy

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Z hlavního nádraží do Vašeho pokoje,
odtud do centra a k Vezeře – to vše
zvládnete za pár minut, když se ubytujete
v našem centrálně umístěném příjemném
hotelu a&o. Na šesti patrech je k
dispozici více než 100 jednolůžkových,
dvoulůžkových, rodinných a vícelůžkových
pokojů.

Pro malé návštěvníky máme dětský
koutek, auto lze zaparkovat na hotelovém
parkovišti a žízeň uhasit v dobře
zásobeném hotelovém baru. Klid pro
práci najdete v Coworking Space nebo ve
svém pokoji, protože superrychlá WiFi je k
dispozici v celém zařízení.
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Ať už jste fotbalovým fanouškem nebo
ne, krátká návštěva německého muzea
fotbalu se vyplatí již kvůli ohromné LED
„fasádě“, u které si můžete udělat originální
selfíčka i se svými přáteli. Dozvíte se zde
vše o německé fotbalové historii. Zajímavá
je návštěva ulice Brückstraße – dříve
čtvrť červených luceren – viditelné již z
lobby hotelu a&o. V sousedství mnoha
kaváren, restaurací a obchodů nemá
nuda šanci. Digitální umění si můžete
prohlédnout v Dortmunder U, centru umění
a kreativity. Střed města protíná oblíbená
nákupní ulice Westenhellweg, jedna z
nejnavštěvovanějších
nákupních tříd v celém
Německu – jen 500
metrů od Vašeho
hotelu a&o na ulici
Königswall.

Dortmund Hauptbahnhof

aohostels.com

Dortmund

a&o Dortmund Hauptbahnhof
Königswall 2, 44137 Dortmund

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Pravděpodobně nejkrásnější lobby v
Dortmundu, která Vás nebude stát ani
cent navíc: hotelová hala a&o přímo na
hlavním nádraží v centru města Vás přivítá
šachovnicovým vzorem. Můžete si zde
zahrát fotbal, kulečník, vypůjčit si knížku
nebo si nechat servírovat skvělý drink v
našem snack baru.

Nejmenší hosté si jistě zamilují náš
dětský koutek ve stylu fotbalového
stadionu Signal Iduna Park a Vaši kolegové
uvítají zasedací místnosti. A Vy možná již
brzy oceníte některé z našich pohodlných
lůžek ve 105 jedno-, dvou-, vícelůžkových
či rodinných pokojích.

Dortmund
Dortmund
hlavní
Hauptbahnhof
nádraží
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Drážďany, jak jste krásné! Stojím na
náměstí Theaterplatz a nevím, kam se mám
podívat dřív. Zde je nádherná Semperova
opera, támhle obrazárna starých mistrů a
tady vznešená galerie Zwinger se svými
zahradami. O pár kroků dál je muzeum
Albertinum s obrazy a sochami a znovu
postavený drážďanský Frauenkirche. A
nakonec i jedno z nejzajímavějších muzeí v
Německu – Německé muzeum hygieny – s
expozicemi o naší společnosti. Při takovém
náporu kultury je potřeba si odpočinout.
Naštěstí je to od hotelu a&o jen pár kroků
k největšímu městskému parku Großer
Garten.

Dresden Hauptbahnhof

aohostels.com

a&o Dresden Hauptbahnhof
Strehlener Straße 10, 01069 Drážďany

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Jen pár kroků od hlavního nádraží se
skvělým spojením ke všem krásám
Drážďan a okolí. V nabídce 159
jednolůžkových, dvoulůžkových, rodinných
a vícelůžkových pokojů si každý najde to
pravé, nezávisle na nárocích a finančních
možnostech. Ti nejmenší si užijí zábavu v
dětském

koutku, k dispozici jsou parkoviště a pro
firemní akce zasedací místnost. Kdo si
potřebuje od kultury a historie trochu
odpočinout, může si zahrát stolní fotbal,
kulečník nebo si dopřát na střešní terase
drink, včetně nádherného výhledu na
Drážďany.
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Vítáme Vás v nákupním ráji v německé
spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko!
Centrum města přetíná kilometr dlouhá
nákupní třída Königsallee – nebo zkráceně
“Kö” – se svými luxusními obchody. Určitě
byste měli vyzkoušet nejnovější trasu
metra Wehrhahn, která vede do centra
a má šest stanic, které byly navrženy
umělci a designery. Zajímavá je i sbírka
moderního umění Severního PorýníVestfálska na výstavištích K20, K21 a
Schmela Haus. Nenechte si ujít ani „Little
Tokyo“, japonskou čtvrť kolem ulice
Immermannstraße.
Luxus, umění a sushi –
užijte si Düsseldorf!

Düsseldorf Hauptbahnhof

aohostels.com

a&o Düsseldorf Hauptbahnhof
Corneliusstraße 9, 40215 Düsseldorf
V tomto zařízení a&o je důvodem dobré
nálady nejenom cena: svůj den můžete
zahájit skvělou nabídkou snídaňového
A&O Düsseldorf Hauptbahnhof
bufetu, kde si můžete dopřát výběr
bez omezení. Ve světlé lobby nabízíme
možnost zábavy ve formě stolního tenisu
a kulečníku. Hotel s nabídkou celkem
174 jednolůžkových, dvoulůžkových,

llee
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Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110
rodinných a vícelůžkových pokojů se
nachází v blízkosti hlavního nádraží a rušné
třídy Königsallee. Rýnská promenáda je
vzdálená jen pár minut pěšky. A když Vás
na nákupní třídě Kö žádné nové oblečení
nezaujme, můžete si u nás v a&o nechat
vyprat své vlastní.
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Úžasný výhled Vám nabídne vyhlídková
plošina mrakodrapu Main Tower. Nahoru
vyjedete jedním z nejrychlejších výtahů v
Německu a z výšky 200 metrů si můžete
prohlédnout celý Frankfurt. Nákupním
centrem číslo jedna této finanční
metropole je bezpochyby MyZeil na
nákupní třídě Zeil.
A protože při nákupech vyhládne, skvělý
výběr dobrot nabízí Kleinmarkthalle,
úžasný zastřešený trh s kulinářskými
specialitami z celého světa. Na procházku
světem umění se nejlépe hodí muzeum
Städel Museum,
kde můžete obdivovat
Rembrandta, Rubense
a Richtera – nedaleko
hotelu a&o, kde už
na Vás čeká Vaše
pohodlná postel.

Frankfurt Galluswarte

aohostels.com

a&o Frankfurt Galluswarte
Mainzer Landstraße 226, 60327 Frankfurt Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110
Ve městě finančnictví lze přenocovat i za
málo peněz. Hotel a&o se nachází mezi
hlavním nádražím a veletrhem Messe
Frankfurt a oblíbili si ho především
cestující na služebních cestách.
Nabízíme celkem 310 jednolůžkových,
Europa-Allee
dvoulůžkových, rodinných a vícelůžkových
pokojů. Přijet tedy můžete se všemi

spolupracovníky. Máme samozřejmě i
zasedací místnosti. Kdo ve Frankfurtu
hledá spíše zábavu, může relaxovat ve
velkoryse řešené lobby u drinku ve Snack
baru. Chcete poslat domů pár fotek? U nás
to jde i z postele – vysokorychlostní WiFi
je k dispozici v celém našem zařízení.
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Frankfurt Ostend

aohostels.com

Vždy blízko
zastávky.
Aby ses
rychle
dostal z
každého a&o
do bodu B.

a&o Frankfurt Ostend
Hanauer Landstraße 207, 60314 Frankfurt

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Nejnovější hotel a&o Frankfurt Ostend
jsme otevřeli v říjnu 2018. Ulice Hanauer
Landstraße je známá jako kreativní
část města, kde se usadili designeři a
inovativní společnosti. V novém designu
a&o nabízíme 226 jednolůžkových,
dvoulůžkových, rodinných a vícelůžkových
pokojů, 24 hodinový bar s občerstvením

a se stolním tenisem a kulečníkem,
parkoviště, dětský koutek a zasedací
místnosti. Zastávka přímo přede dveřmi a
nádraží Frankfurt Ost Vám zaručí skvělé
spojení. Pěšky se dostanete do moderního
parku s možnostmi pro hry i sport –
perfektní pro trénink nebo relaxování po
krásném dni prožitém ve Frankfurtu.

a&o Frankfurt
Ostend
e

ap

-H

Ferd

nd
ina

ß
tra
p-S

e
raß
dst
an
rL
ue
na
a
H

Frankfurt
Ost

Hanauer Land
straße

everyone
can travel
26

a&o
a&o

27

Hamburg City

a&o Hamburg City
Spaldingstraße 160, 20097 Hamburk

Už jste někdy někde přenocovali s tisíci
pokoji je to tady jako v prázdninovém
dalšími lidmi? Ne? Tak to zkuste v hotelu
kempu, ohromném paláci nebo na vesnici
a&o Hamburg City! Ale pozor – tady
– to přenecháme Vaší fantazii. Co ale není
to může být i hodně hlasité. Zato není
fantazie: velká lobby se snack barem,
o zábavu nouze, když se setkají školní
kulečník a stolní tenis a úžasná střešní
výlety, rodiny, spolky a skupiny z celého
terasa s nádherným výhledem na Hamburk.
světa. S vice než 550 jednolůžkovými,
dvoulůžkovými, rodinnými a vícelůžkovými
m
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Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

ide
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Na začátku nového dne se posilněte “po
námořnicku”: chlebíčkem se sleděm
„Matjesbrötchen“ na přístavním molu. Při
procházce podél přístavu uvidíte již zdálky
krásnou Labskou filharmonii v HafenCity.
V moderní čtvrti Schanzenviertel můžete
obdivovat projekt Rote Flora, ve čtvrti
Karoviertel nakoupit v originálních buticích
a v zahradě Planten und Blomen Park si
můžete na dece s typickým hamburským
pečivem, šnekem plněným skořicí a cukrem
„Franzbrötchen“, užívat sluníčka. Večer láká
návštěva známé Reeperbahn v St. Pauli,
kde se můžete pobavit i se známou travesti
umělkyní Olivií Jones
v ulici Große Freiheit.
Po takové zábavě se
jistě budete těšit na
svou postel – a těch
máme v našich celkem
čtyřech zařízeních a&o
v Hamburku dostatek.

aohostels.com

Hamburk
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Hamburg Hammer Kirche / Hauptbahnhof

aohostels.com

a&o Hamburg Hammer Kirche

a&o Hamburg Hauptbahnhof

Hammer Landstraße 170, 20537 Hamburk Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Amsinckstraße 2-10, 20097 Hamburk

Zde není minimální jenom cena: nejmenší
zařízení a&o v Hamburku se se svými 68
pokoji nachází centrálně v klidné části,
pouhých pět minut pěšky od stanice
A&O Hamburg Hammer Kirche
metra Hammer Kirche. V blízkosti můžete
relaxovat v parku Hammer Park s loukou
na slunění, minigolfem a zahradou. Pro
děti je v parku hřiště a mělký bazének.

Při deštivém počasí mohou ti nejmenší
využít dětský koutek v hotelu. Pro nadšené
čtenáře máme k dispozici knihy a snack
bar.

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Tam, kde se dříve skladovalo zboží z
celého světa, nocují dnes lidé z celého
světa v celkem 278 jednolůžkových,
A&O Hamburgdvoulůžkových,
Hauptbahnhof
rodinných a vícelůžkových
pokojích. Krásnou cihlovou budovu hned
vedle nádraží nelze přehlédnout. Zde
se kříží i většina nejdůležitějších spojení,
která Vás dovezou do všech koutů

Hamburku. Jestliže je pro Vás hamburská
veřejná doprava příliš nudná, můžete si u
nás půjčit kolo. Nejkrásnější trasy Vám rádi
prozradí naši šarmantní zaměstnanci na
recepci, ale můžete si je vyhledat i sami:
bezplatná WiFi je Vám k dispozici i zde,
stejně jako ve všech zařízeních a&o.
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Hamburg Reeperbahn

aohostels.com

a&o Hamburg Reeperbahn
Reeperbahn 154, 20359 Hamburk
Takovou kombinaci výhodného a
vzrušujícího přenocování najdete
pouze v hotelech a&o v pověstné čtvrti
A&O Hamburg Reeperbahn
Reeperbahn. Ulice Große Freiheit, mola
Landungsbrücken a rybí trh (Fischmarkt)
jsou od Vašeho pokoje co by kamenem
dohodil. Zde nocujete přímo uprostřed
čtvrti Reeperbahn v jednom z 309

jednolůžkových, dvoulůžkových, rodinných
nebo vícelůžkových pokojů. Auto nechte
raději stát, nejlépe na jednom z našich
hotelových parkovišť. Malý tip: Nejbližší
bar s občerstvením s nejpříjemnějšími
barmany najdete v lobby a&o, včetně
stolního tenisu a kulečníku.
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Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110
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Největší zábava je v Kolíně bezkonkurenčně
v karnevalové sezóně. Nikde si neužijete
páté roční období víc než přímo v centru
karnevalového dění a s karnevalovými
maskami. Nesmíte ale zdravit “helau”, ale
“kölle alaaf“. Pro labužníky je perfektní
adresou muzeum čokolády nebo Muzeum
Ludwigových (Museum Ludwig) se svými
nádhernými výstavami moderního umění.
Nezapomeňte si prohlédnout impozantní,
téměř 158 metrů vysoký Kolínský dóm
sv. Petra a Marie (Kölner Dom), který je
na seznamu světového dědictví UNESCO.
Dóm najdete, stejně jako Vaši pohodlnou
postel v hotelu a&o,
hned vedle hlavního
nádraží.

Köln Dom

aohostels.com

Kolín

a&o Köln Dom
Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Toto zařízení a&o má polohu tak pohodlnou
jako jsou naše postele: dvě minuty pěšky
od hlavního nádraží, půl minuty od
Kolínského dómu. Zde najde útočiště
každý, kdo po dlouhé karnevalové zábavě
už nemůže udělat ani krok. K dispozici
je 41 jednolůžkových, dvoulůžkových a
rodinných pokojů a samozřejmě – jako v

každém zařízení a&o – koupelna se sprchou/
WC a bezplatnou vysokorychlostní WiFi v
celém hotelu. Den zahájíte nejlépe opulentní
snídaní ve formě bufetu All Inclusive v
přízemí. Dobrou náladu načerpáte bezplatně
u našich vstřícných zaměstnanců na recepci.
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a&o Köln Neumarkt

Ursulaplatz 10-12, 50668 Kolín

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Mauritiuswall 64/66, 50676 Kolín

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Do našeho a&o Kolín hlavní nádraží
můžete přijet a skočit rovnou do postele.
Na výběr máte 39 jednolůžkových,
dvoulůžkových, rodinných a vícelůžkových
pokojů, které jsou všechny vybavené
koupelnou se sprchou a WC. Snídaně si
vychutnáte jak je v Kolíně zvykem v klidu u
bufetu bez omezení. Selfíčka s Kolínským

dómem můžete posílat bezplatnou WiFi.
Mimochodem, dóm jsme postavili jen 500
metrů od hotelu. Jen pro Vás.

a&o Neumarkt se nachází v nejkrásnější
a nejživější čtvrti starého města AltstadtSüd s ideálním spojením na metro. Mezi
hospůdkami, restauracemi a multikulturní
zábavou v jedné z nejpestřejších čtvrtí
Kolína na Vás čeká 173 jednolůžkových,
dvoulůžkových, rodinných a vícelůžkových
pokojů. Kromě toho máme i pohodlnou

lounge s dobře zásobeným snack barem
s osvěžujícími drinky. Pokud byste se
náhodou polili, můžete využít pračku pro
hosty. A mezitím si můžete zkrátit čas
hraním stolního tenisu nebo kulečníku,
nebo využít bezplatnou vysokorychlostní
WiFi v celém zařízení.
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Köln Hauptbahnhof / Neumarkt

aohostels.com

a&o Köln Hauptbahnhof
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Pro koho je Berlín příliš přeplněný, měl by
navštívit Lipsko, tajný tip na skvělou
kombinaci zážitků: umělecká, kreativní a
alternativní scéna se zde zvětšuje každý
den – právě dnes je ten správný čas pro
návštěvu Lipska. Pro koho nejsou zajímavé
aktuální trendy, ale raději se ponoří do
historie, ať určitě nevynechá Bachovo
muzeum. V nejstarší budově na náměstí
před Thomaskirche v západní části starého
města se dozvíte vše o otci barokní hudby.
Nic pro malé děti? Tak rychle do lipské zoo,
která je pouze 10 minut pěšky od a&o u
hlavního nádraží.

Leipzig Hauptbahnhof

aohostels.com

Lipsko

a&o Leipzig Hauptbahnhof
Brandenburger Straße 2, 4103 Lipsko

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Lipský hotel a&o přímo u hlavního nádraží
má zajímavou historii. V době císařství zde
byla říšská poštovní budova, dnes se zde
potkávají lidé z celého světa. Tak jako je
pro nás Váš klidný spánek svatý, je tato
budova s historickou fasádou památkově
chráněná. K dispozici je tu 163 moderních
jednolůžkových, dvoulůžkových, rodinných

a vícelůžkových pokojů, kromě toho
parkoviště pro 10 osobních vozidel a
dětský koutek pro naše malé hosty.
Nenechte se zmást okázalou lobby – i zde
můžete přenocovat za nezvykle výhodnou
cenu.
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Hlavní město Bavorska není lákavé pouze
v době festivalu Oktoberfest, neboli
„d’Wiesn“, kdy zde lidé ze všech koutů
světa slaví největší lidový svátek na světě.
Jakmile se trochu oteplí, je Mnichov
fantastickým výletním cílem. Můžete
vyrazit na kole parkem Englischer Garten,
stavit se na pivo s bílou klobásou a sladkou
hořčicí, odpočinout si u řeky Isar, ve které
se můžete i zchladit. Museum Brandhorst
a galerie Pinakothek der Moderne jsou
skvělými cíli v případě deštivého počasí.
Pro suvenýry z Vašeho výletu do Mnichova
si můžete zajít na trh Viktualienmarkt
ve starém městě,
nedaleko kostela
St. Peter (Alter Peter),
který je nejstarším
farským kostelem ve
městě.

München Hackerbrücke

aohostels.com

a&o München Hackerbrücke
Arnulfstraße 102, 80636 Mnichov

A protože to všechno tak pěkně zní, máme
ještě jeden bonbónek navíc:
střešní terasa v pátém patře s výhledem na
Alpy a fantastickým pohledem na Mnichov
– protože my umíme luxus i výhodně.
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Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

214 dvoulůžkových, rodinných a
vícelůžkových pokojů, některé z nich
dokonce
s balkónem a vanou. Ano, čtete
A&O
München Gesamt
správně: s vanou! Kromě toho také
kuchyňka pro hosty, pračka, kulečník,
parkoviště pro osobní vozidla a dětský
koutek.

Grasserstraße

Mnichov

Bayerstraße

Oktoberfest
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München Hauptbahnhof / Laim

aohostels.com

a&o München Hauptbahnhof

a&o München Laim

Bayerstraße 75, 80335 Mnichov

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Landsberger Straße 338, 80687 Mnichov

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Za tyto ceny zaručeně nenajdete v
Mnichově žádný sdílený pokoj: od a&o
na hlavním nádraží je to pouze pět
minut pěšky na festival Oktoberfest na
Tereziánské louce (Theresienwiese) a
centrum Vámi v podstatě leží u nohou.
I přes centrální polohu zde budete mít
velmi klidné spaní.

Hotel je i se svými 73 jednolůžkovými,
dvoulůžkovými, rodinnými a vícelůžkovými
pokoji tichý a velká část pokojů je
orientovaná do nehlučného zadního dvora.
A aby pro naše hosty nebyl odjezd tak
jednoduchý: téměř všechny pokoje mají
balkón.

Nejmladší zařízení a&o v Mnichově je
ideálním místem pro milovníky čerstvého
vzduchu. Zámecký park Nymphenburg a
Königlicher Hirschgarten můžete
považovat za svoji zahradu. Na hlavní
nádraží to jsou pouze čtyři stanice. K
dispozici je 214 jednolůžkových,
dvoulůžkových, rodinných a vícelůžkových

pokojů, mimoto 25 parkovacích míst,
pračky, kuchyňka pro hosty a dětský
koutek. Pro pracovní setkání zasedací
místnost, pro zábavu stolní fotbal a
kulečník a proti žízni dobře zásobený
snack bar. Když Vám bude něco chybět,
pomohou Vám určitě na recepci, která je
obsazená 24 hodin denně – a to velmi rádi.
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Městem, kde se nejlépe naladíte na
rozjímání před vánočními svátky, je
bezesporu Norimberk. Obklopen
středověkou architekturou se nachází
slavný vánoční trh Christkindlesmarkt, kde
to krásně voní svařeným vínem a perníkem.
Norimberk se ale vyplatí navštívit i po
Vánocích. Moderní umění a design si
můžete prohlédnout v muzeu moderního
umění Neues Museum. V domě Albrechta
Dürera s nádherným hrázděným zdivem se
dozvíte, jak a kde tento malíř přes 20 let
žil a maloval. Skvělou adresou je tradiční
restaurace Zum guldenen Stern,
kde si i pozdě večer
pochutnáte na
výtečných bílých
klobáskách s nejstarší
tradicí na světě.
Půlnoční občerstvení
dostanete i v našem
baru a&o, který má
otevřeno celou noc.

Nürnberg Hauptbahnhof

aohostels.com

Norimberk

a&o Nürnberg Hauptbahnhof
Bahnhofstraße 13-15, 90402 Norimberk

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

A&O Nürnberg Hauptbahnhof
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Náš hotel a&o se nachází pouze několik
Mimoto je k dispozici kuchyňka a pračka
minut pěší chůze od norimberského
pro hosty, místo pro čtyři osobní vozidla,
hlavního nádraží. Vybrat si můžete ze 116
tři zasedací místnosti, hrací koutek pro
jednolůžkových, dvoulůžkových, rodinných děti a jednoznačně nejpříjemnější recepce
a vícelůžkových pokojů. Ve světlé lobby
v celém Norimberku.
najdete dobře zásobený bar, stolní fotbal,
kulečník, Sky TV a mnoho možností k
posezení.

45
Hinterm Bahnhof

V kraji Daimlera a Porsche je návštěva
muzea Mercedes-Benz takřka povinností.
Jedná se o nejnavštěvovanější muzeum
Stuttgartu. Kompletní sbírka všech
„klasiků“ na čtyřech kolech se nachází
pohromadě v ohromující budově, vedle
které se v létě konají fantastické koncerty
pod širým nebem. Ve Stuttgartu najdete
i další z nejvíce navštěvovaných muzeí
Německa: Neue Staatsgalerie. Budova
navržená architektem Stirlingem je ikonou
postmoderní architektury. Nejkrásnější
švábské slavnosti se konají na jaře a na
podzim na Cannstatter Wasen u řeky
Neckar, jen 15 minut
vlakem od Vaší postele
v a&o.

Stuttgart City

aohostels.com

a&o Stuttgart City
Rosensteinstraße 14/16, 70191 Stuttgart

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Z dříve největší německé mlékárny je dnes
nejpříjemnější ubytování ve Stuttgartu.
Můžete očekávat skvělé spojení a nabídku
z 237 dvoulůžkových, rodinných nebo
vícelůžkových pokojů. K dispozici je dětský
koutek, bar s občerstvením, stolní fotbal a
kulečník, kuchyň pro hosty a tři zasedací
místnosti. V blízkosti hotelu najdete

restaurace s venkovním posezením a
minerální koupele. Do historického centra
se dostanete rychle veřejnou dopravou, do
nákupního centra Milaneo za čtyři minuty
pěšky. Na film si můžete zajít do filmového
paláce za rohem. Nemáte už drobné?
Nevadí - Sky TV je v naší lobby zdarma.
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V tomto městě si budete užívat kulturu a
historii plnými doušky. V krásném Výmaru
se můžete vydat po stopách slavných géniů
například v Goetheho národním muzeu,
v domě Schillera nebo Cranacha – vše
se nachází blízko sebe ve starém městě.
Určitě si nenechte ujít kavárnu Dolomiti
na náměstí Marktplatz, kde si můžete
vybrat z 36 nejrůznějších druhů zmrzliny.
Na jih od Výmaru se nachází barokní
zámeček Belvedere s parkem o rozloze
43 hektarů. Areál disponuje oranžérií,
okrasnou zahradou Lustgarten a bludištěm.
Zahradami se můžete procházet, nebo se
jimi projíždět na kole.
Příznivce moderní
architektury potěší
velké množství staveb
ve stylu Bauhaus,
které jsou ve Výmaru
k vidění.

Weimar

aohostels.com

a&o Weimar
Buttelstedter Straße 27c, 99427 Výmar

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Tento výhodný hotel a&o má vlastní
volejbalové hřiště, ovocný sad a hřiště. V
případě nepříznivého počasí si můžete
uvnitř zahrát stolní fotbal nebo kulečník,
nebo se zabavit s WiFi. Jestliže si chcete
raději odpočinout, je Vám k dispozici 135
jednolůžkových, dvoulůžkových, rodinných
a vícelůžkových pokojů. Výmar se díky své

kompaktnosti dá dobře poznávat pěšky
a na kole. Vaše auto můžete nechat stát
na našem parkovišti, půjčíme Vám kolo a
můžete vyrazit! Další možností je městský
autobus - zastávka je hned přede dveřmi.
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Hlavní město Štýrska je od roku 2011 UNESCO
City of Design. Díky své aktivní tvůrčí scéně
si tento titul opravdu zaslouží. Sídlí tu mnoho
mladých designerů a moderních značek.
Nejstarším a největším trhem ve Štýrském
Hradci je trh císaře Josefa : Kaiser-JosefMarkt. Od pondělí do soboty zde můžete
ochutnat místní čerstvé speciality. V
nádherném městském parku nedaleko
dómu sv. Jiljí se nachází působivé muzeum
moderního umění Kunsthaus Graz.
Významným rodákem města je Arnold
Schwarzenegger, kterému
je věnováno muzeum v
Thalu, vzdálenému
jen čtyři kilometry.
Dostanete se tam
pohodlně vlakem, hlavní
nádraží je přímo vedle
Vašeho hotelu a&o.

Graz Hauptbahnhof

aohostels.com

Štýrský
Hradec

a&o Graz
Eggenberger Straße 7, 8020 Štýrský Hradec

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Tento hotel a&o v krásném Štýrském
Hradci se nachází hned vedle hlavního
nádraží a je tak perfektní základnou
pro poznávání okolí vlakem. Pěšky
se odsud snadno dostanete ke všem
pamětihodnostem. Zastávku veřejné
dopravy máte navíc přímo přede dveřmi. K
dispozici je 120 příjemných jednolůžkových,

dvoulůžkových a vícelůžkových pokojů,
dále stolní fotbal a kulečník, bar a výměna
knih, dětský koutek a jedna zasedací
místnost. A protože to s naší strategickou
polohou myslíme opravdu vážně: zámek
Eggenberg je vzdálen pouhých 15 minut.
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Nejznámějším symbolem města je pevnost
Hohensalzburg, jeden z největších hradních
objektů v Evropě. Odsud se Vám naskytne
fantastický výhled na celý Salcburk až
k Alpám. Jako v pohádce se budete cítit
na zámku Hellbrunn jižně od města. Patří
k němu rozlehlý park a zámecká zoo. Za
zvýhodněné kombinované vstupné je
možné navštívit v jednom dni zámek, park
i zoo. Opravdu dechberoucí je muzeum
na letišti Hangar-7. Toto muzeum letadel
nabízí kombinaci historických strojů s
futuristickou architekturou prosklené
budovy. Nejoblíbenějším muzeem v
Salcburku je přírodovědné a technické
muzeum Haus der
Natur v památkově
chráněné budově,
pouze 15 minut
autobusem od a&o
na hlavním nádraží.

Salzburg Hauptbahnhof

aohostels.com

a&o Salzburg Hauptbahnhof
Fanny-von-Lehnert-Str. 4, 5020 Salcburk

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Mix historie a moderny v jedné budově:
v tomto designovém hotelu a&o, pouze
500 metrů od hlavního nádraží můžete
přenocovat v památkově chráněné
bývalé továrně na chléb, která je
upravena na moderní, stylové zařízení
s 116 jednolůžkovými, dvoulůžkovými a
vícelůžkovými pokoji. Pro malé hosty je

k dispozici dětský koutek a pro ty velké
dobře zásobený snack bar. V lobby na
Vás čeká stolní fotbal a kulečník, stejně
jako naši milí zaměstnanci, kteří jsou Vám
nepřetržitě k dispozici.
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Kdyby Mozart ještě žil, určitě by se mu
dnešní Vídeň líbila. Architektonicky
je toho v hlavním městě Rakouska k
vidění opravdu hodně: zámek Belvedere,
Katedrála svatého Štěpána, Vídeňská státní
opera nebo umělecké muzeum Albertina.
Vídeň je rájem nejenom pro příznivce
kultury, ale i pro milovníky jídla: vídeňská
tržnice Naschmarkt je největším trhem ve
městě nabízejícím národní i mezinárodní
speciality, dokonce až z Japonska a Číny.
Vídeňskou kavárenskou kulturu si můžete
vychutnat v mnoha kavárnách, které
jsou rozeseté po celém centru města. A v
nákupním centru
Kalke Village
najdete zvláštní
kuriozitu: toaletu
designovanou známým
rakouským umělcem
Hundertwasserem.

Wien Hauptbahnhof

aohostels.com

Vídeň

a&o Wien Hauptbahnhof
Sonnwendgasse 11, 1100 Vídeň

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Centrálně, výhodně a neuvěřitelně
příjemně můžete přenocovat v hotelu
a&o ve Vídni, v jednom z jednolůžkových,
dvoulůžkových, rodinných a vícelůžkových
pokojů. Kromě fantastické lounge s
možností odpočinku, čtení, stolního
fotbalu a kulečníku je zde k dispozici
i dětský koutek, zasedací místnost,

kuchyňka a pračka pro hosty, dále
parkoviště pro osobní automobily a
autobusy. Zámek Belvedere máte přímo
před nosem a hlavní nádraží hned v
sousedství. Ano, ani se tomu nechce věřit.
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Landgutgasse

Sonnw

Wien Stadthalle

aohostels.com

Je to velké.
Je to
prosté.
Je to v centru.
Je to
všechno,
co
potřebuješ.

a&o Wien Stadthalle
Lerchenfelder Gürtel 9-11, 1160 Vídeň

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Krása a elegance zvenku i zevnitř: v
našem stylovém vídeňském hotelu a&o
najdete vše, co pro Vaši dovolenou v
metropoli potřebujete: 134 jednolůžkových,
dvoulůžkových, rodinných a vícelůžkových
pokojů, koutek na čtení, dětský koutek,
stolní fotbal a kulečník, zasedací místnost
a dobře zásobovaný bar s občerstvením.

Městské centrum a nákupní třída
Mariahilferstraße se nacházejí v
bezprostřední blízkosti. A to nejkrásnější
nakonec: úžasná zahrada Hofgarten
s lavičkami a slunečníky pro ještě
příjemnější setkávání a rozhovory.
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Město gondol stojí za návštěvu nejen
v čase filmového festivalu Biennale di
Venezia. Nejznámějším náměstím Benátek
je Náměstí svatého Marka s palácem
Dogenpalast a bazilikou svatého Marka
(vstup zdarma!).
Nejznámějším mostem je Ponte di Rialto
přes Canal Grande, který romantickým
městem protéká. Skvělou alternativou
k restauracím jsou Bàcari, kde můžete
ochutnat benátské tapas Cicheti. Večer se
rybí a ovocný trh Campo Santa Margherita
stává místem setkávání mladých a studentů.

Venedig Mestre

aohostels.com

Benátky

a&o Venedig Mestre
Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Konečně místo, kde je možné i v
Benátkách přenocovat výhodně a
především příjemně: v 309 jednolůžkových,
dvoulůžkových, rodinných a vícelůžkových
pokojích. A to přímo v centru a se skvělým
spojením na nádraží Venezia-Mestre.
V designové lobby máme vlastní kavárnu
a&o, snídat můžete stylově ve světlém

atriu. Zde najdete vše, co pro návštěvu
Benátek potřebujete: klimatizaci,
podzemní garáže, půjčovnu kol, kuchyňku
a pračku pro hosty, zasedací místnost
a dětský koutek. A ještě něco: kulečník
a bar s občerstvením 24 hodin denně s
fantastickou obsluhou.
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Republik Hlavní město České republiky
bývá nazýváno také “zlatým městem”.
Když Prahu navštívíte za pěkného počasí,
pochopíte proč. Když na to obrovské
množství pískovcových věží zasvítí
slunce, třpytí se Praha v nejkrásnějších
zlatých tónech. Národním pokrmem
je vepřové s knedlíkem a zelím a jako
zákusek palačinky – to je dobrota! Slavným
pražským rodákem byl Franz Kafka. Jeho
fotografie a dopisy jsou k vidění v muzeu
Franze Kafky u Vltavy. Nejstarším místem
v centru je Staroměstské náměstí, kde se
se celoročně konají trhy a nejrůznější akce.
Procházka po Karlově
mostě Vás odmění
panoramatickým
pohledem na Prahu.
Pokocháte se zde
výhledem na Pražský
hrad a katedrálu
sv.Víta.

Prag Metro Střížkov

aohostels.com

Praha

a&o Prag Metro Střížkov
Děčínská 1, 18000 Praha

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Tento náš hotel a&o nabízí skvělou výchozí
polohu pro objevování krás Prahy. Jen 15
minut Vás dělí od nejzajímavějších míst
tohoto malebného města – a že jich tu je!
Náš personál Vás rád zásobí tipy i mapami.
Celkem je na 13 patrech k dispozici 359
jednolůžkových, dvoulůžkových, rodinných
a vícelůžkových pokojů. Vezměte s sebou

klidně i své příbuzné nebo Váš sportovní
oddíl, vejdete s k nám všichni! Abyste si
mohli Prahu užívat bez starostí, máme pro
Vás v lobby bankomat, bar s občerstvením
otevřený 24 hodin denně, dětský koutek a
bezplatnou Wifi v celém hotelu.
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Prag Rhea
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a&o Prag Rhea
Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

V tomto zcela nově renovovaném
designovém hotelu a&o je vše ještě
krásnější, modernější a lepší, jen cena
zůstala tak výhodná jako dosud. Přijeďte
jednotlivě, se skupinou nebo se všemi
svými sousedy – v 350 jednolůžkových,
dvoulůžkových, rodinných a vícelůžkových
pokojích se najde místo pro všechny.

Máme dokonce i parkoviště pro autobusy.
Pro nejmenší je tu dětský koutek, pro
Vaše kolegy Coworking Space. Dále
nabízíme hostům vlastní kuchyňku, bar
s občerstvením a kulečník. Jak vidíte,
mysleli jsme na všechno a chybíte už
jenom Vy!
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Metropole tulipánů a kol se rozkládá
na minimálním prostoru. Mezinárodní
atmosféra, úžasná muzea a fantastický
noční život – vítejte v Amsterdamu!
Nejlépe uděláte, když si u nás vypůjčíte
kolo a vydáte se poznávat město po vlastní
ose. Muzeum Rijksmuseum s obrovskou
sbírkou obrazů a objektů se nachází v
působivé budově, která je uměleckým
dílem již sama o sobě. Téměř vedle se
nachází Stedelijk Museum moderního
umění a muzeum Van Gogha. Nejlepší
adresou pro milovníky nakupování jsou
třídy Haarlemmerdijk a Haarlemmerstraat:
zde je pro každého
něco, od vintage
oblečení až po
designové objekty.

Amsterdam Zuidoost

aohostels.com

Amsterdam

a&o Amsterdam Zuidoost
Hogehilweg 22, 1101 CD Amsterdam

Arena Park

a koncertní hala pro hvězdy z celého
světa; napravo park Nelsona Mandely. V
dešti je nejpříjemnějším místem bar s
občerstvením a stolní fotbal nebo kulečník,
Bjilmer Park
kde si můžete
krátit čas s lidmi z celého
světa.
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Hotel a&o v Amsterdamu se nachází
pouhé dvě minuty chůze od stanice
Amsterdam
ArenA
Biljmer
metra. Do
centra a k většině památek je to
Arena
Amsterdam
metrem jen několik stanic. V celkem 353
jednolůžkových, dvoulůžkových, rodinných
Heineken
Music Hall
a vícelůžkových pokojích ubytujeme i celý
Váš fotbalový tým. Nalevo je Amsterdam
ArenA, největší sportovní hala v Nizozemí

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

a&o Amsterdam Zuidoost
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Řetízkový kolotoč, horská dráha a
pohádková zahrada přímo v centru města:
Tivoli je oblíbený zábavní park s nádherným
nočním osvětlením. Hlavní město Dánska je
díky svým úžasným cyklostezkám perfektní
pro poznávání na kole. Zabalte si s sebou
i plavky, protože přístav je tak čistý, že se
tu můžete i vykoupat. Obložený chlebíček
Smørrebrød s sebou a rychle na nákupy!
Na pěší zóně Strøget a v obrovském
nákupním centru Illum si přijde každý na
své. A nesmíme zapomenout ani na zábavu
ve čtvrti Nørrebro přímo vedle hotelu a&o
v Mimersparken, zařízení s futuristickými
hřišti, několik metrů
dlouhou graffiti stěnou
a hřišti na basketbal i
fotbal.

Kopenhagen Nørrebro

aohostels.com

a&o Kopenhagen Nørrebro
Tagensvej 135-137, 2200 Kodaň

Rezervační centrála: +49 30 80 947 5110

Kdo navštíví tak stylové město jako je
Kodaň, měl by zvolit i vhodné ubytování.
Uprostřed oblíbené studentské čtvrti
Nørrebro Vás očekává designový hotel
a&o se 168 dvoulůžkovými, rodinnými
a vícelůžkovými pokoji. Obklopený
nesčetnými kavárnami, restauracemi a
uměleckými spoty je ideálním výchozím
místem pro poznávání hlavního města

Dánska. Kodaň si můžete perfektně
prohlédnout na kole – můžete si ho
vypůjčit u nás. Auto lze zaparkovat na
našem parkovišti. Pro práci můžete využít
Coworking Space, pro lehké občerstvení
dobře zásobený bar a pro ty, kteří se
stravují ve vlastní režii, kuchyňku
– přesně ve stylu hygge!
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Nostalgické pouliční lampy, vyřezávané
dveře, starobylé firemní štíty – procházka
uličkami starého centra Varšavy je jako
cesta do minulosti. Hlavní náměstí se svými
restauracemi a kavárnami vybízí k posezení
u čaje a ochutnávce polských specialit.
Po nákupu suvenýrů můžete obdivovat
nádherné paláce a muzea, v Novém Městě
některé z nejkrásnějších kostelů Varšavy.
Odpočívat můžete v parcích jako je Saská
zahrada nebo Kasniki Park a u řeky Visly.
Západně od centra městské části Wola
na Vás čeká Váš hotel a&o. Památky jsou
odtud snadno a rychle dostupné - pouhých
10 minut – což je
prakticky dřív, než
sníte jednu zapékanku!
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Warschau Wola
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Varšava

a&o Warschau Wola

a&o

coming
soon

Kasprzaka 18/20, 05-077 Varšava

Rezervační centrála: +48 80 07 07 244

Komfort a design za nízkou cenu: Náš hotel
a&o Varšava Wola disponuje vice než 200
jedno-, dvou-, vícelůžkovými a rodinnými
pokoji s celkem 650 lůžky. To je garance
místa pro Vás, Vaši rodinu, přátele a kolegy.
Zde je to nejenom blízko do centra, ale
zajistili jsme pro Vás také skvělé služby: 24
hodin denně otevřený bar s občerstvením,
pračka a kuchyňka pro hosty a parkoviště

jsou pro nás standardním vybavením.
Zábavu zajistí stolní fotbal a kulečník v
kombinaci s bezplatnou vysokorychlostní
WiFi! Kdo musí pracovat, najde místo
v naší krásné lobby. A kdyby Vám něco
chybělo – naši zaměstnanci Vám rádi a s
úsměvem pomohou!
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Strava
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Čerstvě.
Zdravě.
A tááák
chutně.

Bar s občerstvením 24 hodin denně
Ve všech hotelech a hostelech řetězce
a&o je možné si kdykoliv u stále otevřených barů
dopřát nealkoholické nápoje, koktejly, pivo, občerstvení, kávu a mnoho dalšího.
Snídaňový bufet bez omezení
Ve všech hotelech a hostelech řetězce
a&o nabízíme bohatou snídani s čerstvým
celozrnným i klasickým pečivem, chlebem,
vajíčky, sýrem a uzeninami, pomazánkami,
cereáliemi Kellogg, mlékem, jogurtem a tvarohem,
šťávami, čerstvou kávou, různými druhy čaje a
křupavým ovocem.

Milujeme dobré jídlo. Proto se na náš stůl dostane jen to, co
bychom si rádi dali i my.

Obědové balíčky
Na cesty Vám rádi připravíme balíčky s sebou:
čerstvý sendvič, voda, ovoce a něco sladkého pro
dobrou náladu.
Polopenze a plná penze
V našich zařízeních si můžete doobjednat
polopenzi a plnou penzi. Čerstvě připravené
menu se skládá z předkrmu (salátový bufet),
hlavního chodu, dezertu a nápoje. Večeři
podáváme mezi 17. a 21. hodinou. Požadovaný čas
uveďte nejlépe při rezervaci.
Večeře s grilováním
V našich zařízeních si můžete v případě polopenze
a hezkého počasí místo menu vybrat i večeři s
grilováním.
Speciální přání
O potravinových netolerancích, alergiích a zvláštních
přáních nás prosím informujte sedm dní před
příjezdem. Rádi pro Vás připravíme vhodné menu.
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A ještě něco:
Objednejte si, prosím, polopenzi nebo plnou
penzi, příp. večeři s grilování předem. Jen tak
můžeme garantovat bezproblémový servis.
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Skupinový
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Jsme velcí.
Obrovští.
Ano, dostatečně
velcí i pro Vás.

Pokoje
Větší skupiny jako školní výlety ubytujeme v
pokojích pro děvčata a chlapce po čtyřech až
osmi osobách. Doprovod jako učitelé a řidiči
autobusu přenocují v pohodlných jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích.
Personál vstřícný k dětem
Naši školení zaměstnanci dobře vědí, jak se
příjemně chovat k nezletilým s ohledem na jejich
věk. Praktický náramek a&o v různých barvách
informuje náš personál o tom, jaké nápoje smí
daným návštěvníkům servírovat. Náš noční
dohled zajistí klidnou noc a moderní klíčové karty
zajistí maximální bezpečnost v každém pokoji.

Školní zájedy a větší skupiny se u nás cítí obzvláště dobře.
Protože myslíme na všechno. I na Vás.

Rezervace online
Školní třídy mohou u nás rezervovat pohodlně
online. Na webových stránkách www.
aohostels.com zadejte dobu pobytu a lokalitu
a naše nabídka je Vám ihned k dispozici. Zcela
jednoduché!
Ještě vice ušetřit
Naše výhodné skupinové ceny jsou rozdělené
podle sezón. Hlavní sezóna je od března do října.
Ještě vice ušetříte ve vedlejší sezóně od října
do února. Celoročně nabízíme slevu navíc na
ubytování z neděle na pondělí.
Kromě toho…
…mají pedagogičtí pracovníci a doprovod za svoji
práci náš plný respekt, a proto u nás dostanou
učitelé, řidiči autobusů a doprovod nealkoholické
nápoje zdarma.
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24/7 jsme tady
pro Vás

Tel. +49 30 80 947 5110
Fax +49 30 80 947 5190
+49 30 80 947 1212
E-Mail
rezervace do 9 osob:
booking@aohostels.com
rezervace od 10 osob:
groups@aohostels.com
Prodejní tým
Tel. +49 30 80 947 5161
Fax +49 30 80 947 5193
E-Mail sales@aohostels.com
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Rezervace
Jsme Vám každodenně nepřetržitě k dispozici. Na e-maily odpovídáme do 24
hodin.

a&o

