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Det klarer vi i søvne:

Service

 24h åben

 
Gratis wi-fi 

 Billetter 

 
Bagabebokse 

 Pengeautomat 

 Gæstekøkken

 Gæstevaske-       

  maskine

Haus

 a&o Lounge

 
Bar

 
Legehjørne

 Mødelokale

 Coworking  
 space

 Parker-ingsplads

 

Fritid

 
Cykeludlejning

 
Bordfodbold

 Billard

 
Bogbytning

 
Karaoke

 
Volleyball

 Snacks

Zimmer

 
Enkeltværelse

 
Dobbeltværelse

 
Familieværelse

 

 
Klimanlæg

 a&o - placering   

  central station

Døgn-service

Du kan kontakte os 
døgnet rundt på vores 
gratis telefonnumre. 
Vi besvarer skriftlige 
forespørgsler inden for 24 
timer.

D +49 08 00 222 6721
AT +43 08 00 228 807

 +49 30 80 947 1212

E-mail for bookinger op til 
9 personer: 
booking@aohostels.com
Til bookinger
fra 10 personer:
groups@aohostels.com

Altid centralt

Alle vores huse har en 
central beliggenhed 
og har særdeles gode 
trafikforbindelser, så du 
hurtigt kommer fra a&0 
til B.

Altid fleksibel og spontan

Ved bookinger med vores
flex-rate kan du altid 
afbestille bookingen 
gratis, endda helt til kl. 18 
på ankomstdagen.
Du betaler først ved 
ankomsten. 

Huse med alt, hvad man 
skal bruge
Alle huse har 24h-åben 
reception og snack-bar, 
gratis highspeed
wifi, en all-you-can-eat- 
morgenmadsbuffet,
Sky TV i barområdet og 
24h-check-in.

Værelser med alt, hvad 
man har behov for

Der er highspeed Wi-Fipå 
alle værelser. Alle gæster 
får stillet en brusekabine/
toilet inkl. 2i1-shampoo, 
kosmetikklude og 
hårtørrer til rådighed.

Bagage-service

Grupper kan altid 
opbevare bagage gratis 
hos os. Til individuelle 
rejsende har vi 
bagagebokse til billige 
penge, så du også kan på 
hyggelig opdagelse i byen 
på afrejsedagen.

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

 

Busparkering splads

Flersengsværelse



Kære gæster og 
partnere,
jeg glæder mig over at kunne 
præsentere jer
for a&o i et helt nyt 
look. Vi har påbegyndt et 
fuldstændigt redesign af 
vores huse, som matcher 
vores koncept: ærlig, 
legesyg og ekstraordinær.
Vores krav og vores 
motivationer er de samme 
som hidtil – billige værelser 
med en central placering og 
med alt, hvad rejsende i dag 
har brug for.

Ombygningen af vores 
huse er i fuld gang. Vores 
a&o’er i Bremen, Venedig 
og Berlin-Mitte viser, 
hvor vi vil hen med alle 
vores huse i fremtiden: et 
moderne, funktionelt design 

– a&o’s med en lobby som 
husets hjerte. Lobbyen er 

”opholdsstuen” i husene og 
altid et levende mødested for 
mennesker fra hele verden. 
Et storslået rum, hvor du 
føler dig velkommen, kan 
slappe af, grine og møde nye 
venner – eller arbejde og 
mødes. Et sted, hvor du føler 
dig hjemme i alle seværdige 
byer i Europa.

Allerede nu er alle a&o’er 
udstyret med highspeed 
wi-fi, en 24h-reception med 
snacks og drikkevarer og
 

 

værelser i alle kategorier. 
Vores mål er fortsat at 
gøre det muligt for alle at 
rejse. Derfor er a&o lig med 
passende værelser til alle til 
en pris og service, som ikke 
kan overgås.
Rejser du alene, som 
backpacker, par, familie, 
skoleklasse eller forening, 
er du ung eller gammel, 
forretningsrejsende – hos 
os finder du det passende 
produkt, og du er altid 
hjertelig velkommen hos a&o.

Der er altid noget at lave 
– vi smøger ærmerne op 
og tager fat med et smil på 
læben.

Vi ses (igen) hos a&o!

Din
Oliver Winter
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Søjlegang hos a&o Venedig Mestre Morgenmadsrum hos a&o Berlin Mitte

Lounge og coworking space hos a&o København Nørrebro

24h-snack-bar hos a&o Bremen Lounge hos a&o Bremen

Lounge hos a&o Berlin Mitte Legehjørne hos a&o København

aohostels.com

Lys lounge med café i a&o Venedig Mestre

Vi har fornyet os 
for jer.
Opdag de nyindrettede omgivelser hos a&o. I 2017 slog Venedig, 
København og Bremen dørene op. Også Berlin Mitte har siden 2017 haft et  
nyt look.

N
yt hos a&

o
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Tysklandlle 
seværdige 
byer i 
Tyskland er 
markeret 
med mindst 
ét a&o.

Landet, som er kendt for digtere og tænkere, punktlighed og autobahner 
har så meget mere at byde på, end blot flade klicheer. Hvert år lokkes 
millioner af mennesker fra hele verden til Berlin. Kultur ved siden af kunst 
ved siden af historie ved siden af multikultur ved siden af a&o.

Sydpå kan man sove billigt hos os i Nürnberg og endda i det hippe 
München. Disse steder er perfekte til at forbinde natur- og byferie med 
hinanden – de fleste a&o’er ligger praktisk tæt på hovedbanegården. 

Hamborg er perfekt til en spontan miniferie, derfor har vi der hele fire 
a&o’er, alle med central placering og gode trafikforbindelser. Vi kunne 
også fortælle en masse om Köln, Dresden, Leipzig osv. – men det er bedre, 
hvis du selv oplever det!

aohostels.com
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A
achen H

auptbahnhof

a&o Aachen Hauptbahnhof
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Hackländerstraße 5, 52064 Aachen

Aachen
En spadseretur, en vandring til Belgien 
eller bare ren afslapning: Aachen i 

”Dreiländereck” er med sine mange grønne 
pladser et paradis for dagdrivere. Vidste
du, at Domkirken i Aachen allerede har 
været UNESCO verdenskulturarv i over 40 
år? Den skal ses!
Lige ved siden af indbyder Münsterplatz 
til en pause under magnolierne, helst med 
honningkagen Aachener Printe i den ene 
hånd og en ”Reisfladen” i den anden. Om 
aftenen spiser du dig gennem den livlige 
Pontstraße, hvor caféerne, restauranterne 
og diskotekerne afløser hinanden,
inden du mæt og 
lykkelig falder om i din 
hyggelige seng hos 
a&o am Hauptbahnhof.

aohostels.com

Direkte ved hovedbanegården og den 
gamle bydel: Ingen andre steder sover man 
så centralt og billigt i Aachen. 118 enkelt-, 
dobbelt-, familie-, og flersengsværelser, 
med vaske- og gæstekøkken, også perfekt 
for backpackere. Til de små har vi et 
legehjørne, og store grupper har vi også 
nemt plads til. Der er masser af plads, 

endda til 17 biler. Hvis du gerne vil arbejde, 
kan du slå dig løs i vores coworking space 
med gratis highspeed wi-fi (i hele huset!). 
Er du mere til et afslappet spil billard eller 
bordfodbold? Det kan du også hos os. I 
snack-baren du får du en cola, med et smil.

Kasin
ostr

aße

Ka
sin
os
tra
ße

Hackländerstraße

Kurbrunnnerstraße

Lorem
 ipsum

 dolor sit am
et, co nsectetuer 

Friedlandstraße

Theaterstraße

Boxgraben

Zollernstraße

Römerstraße

aachen

a&o Aachen Hauptbahnhof

Aachen
Hauptbahnhof
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Berlin Friedrichshain

a&o Berlin Friedrichshain
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Boxhagener Straße 73, 10245 Berlin

aohostels.com

Revaler Straße  
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Alle a&o’s ophav i Boxhagener Kiez! Livlig, 
urban og helt igennem Berlin: Mursten i 
stedet for marmor med 233 værelser i en 
gammel fabriksbygning, bare 5 minutters 
gang fra S-Bahnhof Ostkreuz. Med 
grillplads og gæstekøkken, så du er klar 
til Berlin. Cykler til din opdagelsesrejse i 
Berlin.Volleyballbane og hængekøjer, så du 

kan samle kræfter til Berlin igen. Lounge 
med bar, bordfodbold, billard, karaoke 
og gamezone, så en storslået dag kan 
afsluttes på behørig vis med mennesker 
fra hele verden.
Kort sagt: Alt hvad du skal bruge. Ikke 
mere, ikke mindre.

Berlin
Tysklands mest farverige by har mindst 
lige så mange ansigter som kvarterer. Det 
multikulturelle Neukölln, tysk historie 
ved Brandenburger Tor, en tour gennem 
Rigsdagsbygningen med en skøn udsigt 
gennem glaskuplen, clubkultur på RAW-
området i Friedrichshain eller bæredygtige 
madtrends i Markthalle Neun – Berlin gør 
alle lykkelige. Med så stort et udvalg gør
det godt med en pause, f.eks. i solen i 
Großer Tiergarten eller blandt skatere på 
Tempelhofer Feld. Når du er blevet træt af 
currywurst, så besøg det tyrkiske marked 
ved Maybachufer eller en af de mange 
asiatiske restauranter i
Kantstraße i 
Charlottenburg.
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Berlin H
auptbahnhof / K

olum
bus

a&o Berlin Hauptbahnhof

Ankomst, check-in, ud og oplev Berlin! 
Huset med 332 enkelt-, dobbelt-,
familie- og flersengsværelser ligger så 
centralt, at du kan hoppe direkte fra toget 
og i den hyggelige seng. Tagterrassen 
byder på lounge-musik, en snackbar og 
en fantastisk panoramaudsigt over Berlin. 
Nede i lobby’en kan du slappe af med 

et spil bordfodbold eller billard. Derudover 
er der parkeringspladser, et gæstekøkken, 
et mødelokale samt et legehjørne, så 
de små også er underholdt. Som du ser, 
kommer du ikke til at kede dig i Berlin! Og 
hvis det sker: Så er hovedbanegården lige 
ved siden af.

Lehrter Straße 12, 10557 Berlin

a&o Berlin Kolumbus

a&o for sportsbegejstrede: Tæt på 
Sportforum Hohenschönhausen, et 
olympisk træningssted og mange 
andre sportsfaciliteter har du midt i det 
nordøstlige Berlin super trafikforbindelser 
og valget mellem 240 enkelt-, dobbelt-, 
familie- og flersengsværelser. Tag hele 
holdet med, vi har en busparkeringsplads, 

et mødelokale, bordfodbold, billard, 
karaoke og en alsidig all-you-can-eat-
morgenmadsbuffet. Sulten om natten? 
Intet problem: Baren er åben 24h med 
drikkevarer og snacks til dig. I lobbyen 
viser vi Sky TV. Alternativt tilbyder vi også 
spændende bøger.

Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Genslerstraße 18, 13055 Berlin

aohostels.com
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Center

Landsberger Allee

Landsberger Allee
Landsberger Allee

Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen

Landsberger Allee

a&o Berlin Kolumbus

Liebenwalder
Straße

Genslerstraße

A&O Berlin Hauptbahnhof

Invalidenstraße

Alt-Moabit

96

Lehrter Straße

Europaplatz

Berlin
Hauptbahnhof

a&o Berlin Hauptbahnhof

Bookingkontor: +49 30 80 947 5110
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aohostels.com

everyone can travel

Berlin M
itte

a&o Berlin Mitte

Vores største a&o ligger lige der, hvor 
det sker, Alexanderplads scenekvarteret 
Kreuzberg eller East Side Gallery – alt er 
kun et stenkast fra din hyggelige seng.
479 enkelt-, dobbelt-, familie- og
flersengsværelser venter på dig. I vores 
coworking space kan du arbejde med 
highspeed wi-fi, du kan spille bordtennis 

i solskinnet i vores biergarten eller leje 
en cykel og erobre Berlin. Du vil hellere 
køre bil? Den kan du nemt parkere i vores 
parkeringskælder efter din sviptur.

Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Köpenicker Straße 127-129, 10179 Berlin
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Köpenicker Straße

Oranienstraße

Annenstraße

Oranienstraße

Ostbahnhof
a&o Berlin Mitte

Hvadend 
du laver, 
hvor du 
kommer 
fra, alle 
rejsende er 
velkomne.
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Brem
en H

auptbahnhof

a&o Bremen Hauptbahnhof
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Friedrich-Rauers-Str. 20a, 28195 Bremen

aohostels.com

6
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Breitenweg

Hochstraße Breitenweg

Bremen Hauptbahnhof

a&o Bremen Hauptbahnhof

 

Fra hovedbanegården til dit værelse, fra 
dit værelse til den gamle bydel og floden 
Weser – det klarer du til fods på få 
minutter, når du overnatter i dette dejlige 
og centralt beliggende a&o. På seks etager 
har vi over 100 enkelt-, dobbelt-, familie- 
og flersengsværelser. Til vores små gæster 
har vi et legehjørne, en parkeringsplads 

til din bil og en velassorteret bar til din 
tørst. Du kan arbejde i vores coworking 
space eller på dit eget værelse, for vi har 
superhurtigt wi-fi gratis i hele huset.

Bremen
I Bremens gamle bydel ligger Schnoorviertel, 
byens ældste kvarter. I de små gader finder 
du små originale butikker, kunsthåndværk, 
caféer og restauranter. I bymidten kan du 
ikke undgå at se domkirken St. Petri. Kirken 
er blevet bygget om og udvidet så ofte, at 
bygningsværket nu består af en usædvanlig 
blanding af forskellige stile og epoker. Efter 
en gåtur i Wall-anlægget betaler det sig 
at lægge vejen forbi Kunsthalle Bremen. 
Tag et hurtigt billede sammen med de 
berømte Bremer Stadtmusikanten på 
markedspladsen, nyd den friske havneluft 
ved floden Weser, og så i seng i a&o direkte 
ved hovedbane-gården.
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D
ortm

und H
auptbahnhof

a&o Dortmund Hauptbahnhof
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Königswall 2, 44137 Dortmund

aohostels.com
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Königswall

a&o Dortmund 
HauptbahnhofDortmund

Hauptbahnhof

Den sandsynligvis flotteste lobby i 
Dortmund, som ikke koster en øre 
ekstra: I a&o direkte ved hovedbane-
gården. I byens centrum modtages du 
på et skakternmønster. Her kan du spille 
bordfodbold eller billard, bytte bøger eller 
nyde lækre drikkevarer i snackbaren. Dine 
børn vil elske legehjørnet i Signal-Iduna-

Park-look og dine kolleger mødelokalerne. 
Og du vil måske snart elske en af de 
hyggelige senge i 105 enkelt-, dobbelt-, 
familie- og flersengsværelser, som er frisk 
redt op til dig.

Dortmund
Selv hvis du ikke er fodboldfan, er det 
alene på grund af den kæmpestore LED-
fassade til de flotteste selfies af dig og 
dine venner værd at besøge Deutsches 
Fußballmuseum. Her lærer du alt om tysk 
fodboldhistorie. Den trendy Brückstraße 

– tidligere red light-kvarter – kan allerede 
ses fra a&o-lobbyen. Med de mange caféer, 
restauranter og spændende butikker er her 
aldrig kedeligt. Digital kunst finder du i
Dortmunder U, centeret for kunst og 
kreativitet. Midt gennem midtbyen 
forløber den populære shoppinggade 
Westenhellweg,
den mestbesøgte 
strøggade i hele 
Tyskland – kun 500 
meter fra dit a&o am 
Königswall.
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D
resden H

auptbahnhof

a&o Dresden Hauptbahnhof
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Strehlener Straße 10, 01069 Dresden

aohostels.com
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a&o Dresden 
Hauptbahnhof

Kun få skridt fra hovedbanegården og med 
perfekte trafikforbindelser
til alle skønhederne i Dresden og oplandet. 
Med 159 enkelt-, dobbelt-, familie- og 
flersengsværelser er der noget for enhver 
pris og ethvert behov. Små gæster 
glæder sig over legehjørnet, der er 
parkeringspladser og et mødelokale til 

konferencer. Hvis du trænger til at slappe 
lidt af efter så meget kultur og historie, 
kan du spille bordfodbold eller billard 
eller unde dig selv en drink i snakbaren på 
tagterrassen – den storslåede udsigt over 
Dresden giver vi dig med i prisen. 

Dresden
Åh, du skønne Dresden! Der står man 
midt på Theaterplatz og ved slet ikke, 
hvor man først skal kigge hen. Her 
er den vidunderlige Semperopera, 
derovre galleriet Alte Meister og den 
kæmpemæssige barokbygning Zwinger 
med sine haver. Et par skridt videre finder 
du museet Albertinum med malerier 
og skulpturer samt den genopbyggede 
Vor Frue Kirke. Og så et af de mest 
interessante museer i Tyskland – det 
tyske Hygiejnemuseum – med udstillinger 
omhandlende vores samfund. Puha, med så 
meget kultur får du sikkert brug
for en pause. Heldigvis 
er der kun et par skridt 
fra a&o til ”Großer 
Garten”, byens største 
park.
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D
üsseldorf H

auptbahnhof

a&o Düsseldorf Hauptbahnhof
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Corneliusstraße 9, 40215 Düsseldorf

aohostels.com
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Düsseldorf
Hauptbahnhof

I dette a&o er det ikke kun prisen, som 
giver dig godt humør: Du kan starte din 
dag med en omfattende all-you-can-eat-
morgenmadsbuffet. I den lyse lobby er 
der underholdning i form af bordfodbold 
og billard. Huset med 174 enkelt-,dobbelt-, 
familie- og flersengs-værelser ligger tæt 
på hovedbanegården og på den livlige 

gade Königsallee. Rheinpromenaden nås 
efter få minutter til fods. Og skulle du ikke 
finde noget nyt tøj efter dit besøg ”auf der 
Kö”, kan du endda vaske dit vasketøj hos 
os.

Düsseldorf
Velkommen i shopping-paradiset i 
Nordrhein-Westfalen! Næsten 1 km lang 
er gaden Königsalle – eller Kö, som den 
kaldes – og den forløber tværs gennem 
indre by med luksusbutikker så langt øjet 
rækker. Du er nødt til at prøve Düsseldorfs 
nyeste U-bahn-strækning: Wehrhahn-
linjen,som fører til centrum og består af 
6 stationer, som er blevet udsmykket af 
kunstnere og designere. Kunstsamlingen er 
også seværdig Nordrhein-Westfalen med 
moderne kunst på udstillingstederne K20, 
K21 og Schmela-huset. Det samme gælder 

„Little Tokyo“, det japanske
kvarter, omkring 
Immermannstraße. 
Luksus, kunst og 
sushi - forkælelse i 
Düsseldorf!
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Frankfurt G
allusw

arte

a&o Frankfurt Galluswarte
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Mainzer Landstraße 226, 60327 Frankfurt

aohostels.com
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Galluswarte

Galluswarte

Frankfurt
Hauptbahnhof

I finansbyen er det også muligt at 
overnatte for små penge. a&o ligger 
mellem hovedbanegården og Messe 
Frankfurt og bookes ofte af 
forretningsrejsende. Med 310 enkelt-, 
dobbelt-, familie- og flersengsværelser 
kan du rejse sammen med alle dine 
arbejdskolleger. Mødelokaler til at arbejde 

i har vi også. Hvis du kommer til Frankfurt 
for at slappe af, kan du nyde vores 
storslåede lounge med en drink i snack-
baren. Vil du sende et par fotos til dem 
derhjemme fra mobiltelefonen? Det kan du 
klare fra sengen. Vi har hurtigt highspeed 
wi-fi i hele huset.

Frankfurt
Fra besøgsterrassen i Main Tower har du en 
storslået udsigt. Du kører op i tårnet med 
en af de hurtigste elevatorer i Tyskland 
og har i 200 meters højde den perfekte 
udsigt. Shoppinggade nr. 1 i finansbyen er 
uden tvivl Zeil med indkøbscentret MyZeil. 
Og fordi man sagtens kan blive sulten af 
at shoppe, bør du kigge forbi lækkerierne 
i Kleinmarkthalle: et vidunderligt 
overdækket marked med specialiteter fra 
hele verden. Til en spadseretur gennem 
kunsthistorie er Städel Museum særdeles 
velegnet, hvor du kan hilse på Rembrandt, 
Rubens og Richter – ikke langt fra a&o med 
senge til en god nat.
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a&o Frankfurt Ostend
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Hanauer Landstraße 207, 60314 Frankfurt

a&o Frankfurt 
Ostend

Hanauer Landstraße

Ferdinand-Happ-Straße

Hanauer Landstraße

Frankfurt
Ost

Det splinternye a&o Frankfurt Ostend 
åbnede i oktober 2018. Hanauer 
Landstraße regnes som et hipt og kreativt 
kvarter, hvor mange designere og 
innovative iværksættere har slået sig ned. 
I det nye design-a&o er der 226 enkelt-, 
dobbelt-, familie- og flersengsværelser, 
en 24h-snack-bar med bordfodbold og 

billard, parkeringspladser, legehjørne og 
mødelokaler. Med et stoppested direkte 
ved døren og banegården Frankfurt 
Ost i nærheden har du supergode 
trafikforbindelser. Til fods er du hurtigt 
i Hafenpark, en moderne lege- og 
sportspark – perfekt egnet til din træning 
eller afslapning efter en skøn dag i Frankfurt.

a&o

aohostels.com

everyone can travel

Aldrig langt 
til det 
næste 
stoppested. 
Så du 
hurtigt 
kommer fra 
a&o til B.

Frankfurt O
stend
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a&o Hamburg City
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Spaldingstraße 160, 20097 Hamborg

aohostels.com
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a&o Hamburg City

Berliner 
Tor

Hamburg
Hauptbahnhof

Har du nogensinde sovet sammen med 
tusinder af andre mennesker? Nej? Så 
prøv det hos a&o Hamburg City! Vi 
advarer, om at det godt kan blive højlydt 
her. Til gengæld er der altid gang i den, 
når skoleklasser, familier, foreninger og 
grupper fra hele verden mødes. Med 
over 550 enkelt-, dobbelt-, familie- og 

flersengsværelser føles det som en 
lejrskole, et kæmpestort palads eller et 
landsbysamfund – det overlader vi til din 
fantasi. Det er dog ingen fantasi: den store 
lobby med snack-bar, billard, bordfodbold 
og den storslåede tagterrasse med den
smukkeste udsigt over Hamborg.

Hamborg
Start din dag på hanseatisk vis med 
et rundstykke med matjessild på 
anløbspladsen Landungsbrücke. Mens 
du går en tur langs havnen, ser du på 
lang afstand den flotte Elbphilharmonie 
i HafenCity. I det trendy kvarter 
Schanzenviertel kan du beundre den 
besatte Rote Flora, i Karoviertel kan du 
shoppe i originale butikker og i Planten
un Blomen Park kan du nyde solen på en 
picnic med wienerbrødet franzbrötchen. 
Om aftenen blinker og glitrer det i alle 
hjørner på Reeperbahn i St. Pauli, hvor 
turister, partyfolket og Oliva Jones drejer 
af mod gaden Große 
Freiheit. Efter alt 
tumulten længes 
du sikkert efter en 
hyggelig seng – dem 
har vi nok af i vores 
i alt fire a&0-huse i 
Hamborg.



3130 a&o

H
am

burg H
am

m
er K

irche / H
auptbahnhof

a&o Hamburg Hammer Kirche

Ikke kun prisen er overskuelig: Det 
mindste a&o i Hamborg med 68
værelser ligger centralt i et roligt
område kun 5 minutter til fods fra
U-bahn-stationen Hammer Kirche. I 
nærheden kan du slappe af i Hammer 
Park, som lokker med græsplæner, en 
minigolfplads og et haveanlæg.

Til børnene er der en legeplads og 
et soppebassin i parken. Når vejret i 
Hamborg er noget møg, kan børnene gøre 
brug af husets legehjørne. Til læsehestene 
har vi bøger og en snackbar.

Hammer Landstraße 170, 20537 Hamborg

a&o Hamburg Hauptbahnhof

Hvor der engang blev lagret varer fra hele 
verden, sover nu mennesker
fra hele verden i 278 enkelt-, dobbelt-, 
familie- og flersengsværelser. Den 
flotte røde murstensbygning lige ved 
hovedbanegården er ikke til at overse.
Herfra kører alle vigtige ruter, som bringer 
dig til ethvert hjørne af Hamborg. Hvis 

du synes, at  det er for kedeligt at køre 
med tog, så lej en cykel hos os. Vores 
charmerende medarbejdere i receptionen 
røber de bedste cykelruter. Hvis du hellere 
selv vil finde frem til dem, har vi ligesom 
i alle de andre a&o-huse også gratis 
highspeed wi-fi.

Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Amsinckstraße 2-10, 20097 Hamborg

aohostels.com
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a&o Hamburg Hammer Kirche

Bookingkontor: +49 30 80 947 5110
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everyone can travel

H
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burg Reeperbahn

a&o Hamburg Reeperbahn

Så vildt billigt sover du kun hos a&o 
på den berygtede Reeperbahn. Große 
Freiheit, Landungsbrücke og Fischmarkt 
er kun et stenkast fra dit værelse. Her 
sover du midt i det spændende kvarter 
i et af de 309 enkelt-, dobbelt-, familie- 
og flersengsværelser. Bilen bør du 
hellere lade stå, helst på en af vores 

egne parkeringspladser. Et lille tip: Den 
nærmeste snack-bar med de sødeste 
barkeepers er i a&o-lobbyen, inklusiv 
bordfodbold og billard.

Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Reeperbahn 154, 20359 Hamburg
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Vi tager 
service 
meget 
alvorligt, 
men altid
med et 
smil på 
læben.
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Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Komödienstraße 19-21, 50667 Køln

aohostels.com
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a&o Köln Dom

Köln 
Hauptbahnhof

Dette a&o ligger lige så godt, som du gør 
i en af vores senge: to minutter til fods 
fra hovedbanegården, et halvt minut fra 
Kölner Dom. Hvis du ikke længere kan 
bevæge dig efter en lang karnevalsfest, 
er du kommet til det rette sted. Vi har 
41 enkelt-, dobbelt- og familieværelser 
og naturligvis – som i alle a&o’er – bad 

med brusebad/toilet og gratis highspeed 
wi-fi i hele huset. Dagen starter man 
bedst med den alsidige all-you-can-eat-
morgenmadsbuffet i stueetagen. Godt 
humør har vi døgnet rundt helt gratis 
i receptionen hos vores hjælpsomme 
medarbejdere.

Køln
Den sjoveste tid i Köln er helt afgjort 
karnevalssæsonen. Fastelavnens højborg 
er det perfekte sted at fejre ”den femte 
årstid” sammen med de karnevalsglade 
indbyggere, men i Køln skal du huske at 
råbe „Kölle Alaaf“ og ikke „Helau“. For 
tilhængere af den gode smag er
Chokolademuseet den helt rigtige adresse 
eller Museum Ludwig med dets udsøgte 
udstillinger af moderne kunst. Glem ikke 
at besøge den imponerende domkirke 
Kölner Dom, en UNESCO-verdenskulturarv 
med næsten 158 meters højde. Domkirken 
finder du ligesom Museum Ludwig og din 
hyggelige seng hos et 
af a&o’erne
lige i nærheden af
hovedbanegården.
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a&o Köln Hauptbahnhof

I a&o Köln Hauptbahnhof kan du 
ankomme og falde direkte i seng. Du 
kan vælge mellem 39 enkelt-, dobbelt-, 
familie- og flersengsværelser, som alle 
er udstyret med et bad samt brusebad 
og wc. Morgenmaden fås med kölner 
afslappethed i vores all-you-can-eat-
morgenmadsbuffet. Dine selfies med 

Kölner Dom kan du sende via vores 
gratis highspeed w-fi. I øvrigt, domkirken 
placeret kun 500 meter væk. Specielt for 
dig.

Ursulaplatz 10-12, 50668 Køln

a&o Köln Neumarkt

I den flotte og trendy gamle Altstadt-
Süd med den bedste U-bahn-forbindelse 
ligger a&o Neumarkt. Blandt værtshuse, 
restauranter og multikultur i et af de mest 
farverige kvarterer i Köln venter 173 enkelt-, 
dobbelt-, familie- og flersengsværelser. 
Desuden har vi en hyggelig lounge med en 
velassorteret snack-bar og lækre drinks. 

Skulle uheldet være ude, har vi også en 
gæste-vaskemaskine. Ventetiden kan 
forkortes med et spil bordfodbold eller 
billard eller med vores gratis highspeed 
wi-fi i hele huset.

Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Mauritiuswall 64/66, 50676 Køln

aohostels.com
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Bookingkontor: +49 30 80 947 5110
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a&o Leipzig Hauptbahnhof
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Brandenburger Straße 2, 4103 Leipzig

aohostels.com
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Leipzig
Hauptbahnhof

Dette a&o, som ligger direkte ved 
hovedbanegården, er fyldt med 
masser af historie: I kejsertiden var det 
rigspostbygningen, i dag er det fyldt med 
mennesker fra hele verden. Ligesom din 
søvn er hellig for os, er denne bygning 
med den renoverede facade fredet.
Der er 163 moderne enkelt-, dobbelt-, 

familie- og flersengsværelser, desuden
plads til 10 personbiler og et legehjørne
til vores små gæster. Lad dig ikke irritere 
af den overdådige lobby – det er stadig 
utroligt billigt at sove her.

Leipzig
Hvis du synes Berlin er for overrendt, så tag 
hellere til Leipzig. Byen „Hypezig“ gælder 
som et insidertip:
Den kunstneriske, kreative og alternative 
scene vokser hver dag – lige nu er muligvis 
den mest spændende tid at opleve Leipzig. 
Hvis du ikke interesserer dig for hypes, 
men hellere vil dykke ned i historien, så 
tag og besøg Bach-museet: I den ældste 
bygning ved Thomaskirchhof i den vestlige 
del af den gamle bydel lærer du alt om 
barokmusikkens fader. Ikke noget for små 
børn? Så tag af sted til
Leipziger Zoo, kun
10 minutters gang fra 
a&o am Hauptbahnhof.
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a&o München Hackerbrücke
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Arnulfstraße 102, 80636 München 

aohostels.com
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a&o München Hackerbrücke

München 
Hauptbahnhof

214 dobbelt,- familie,- og lersengsværelser, 
nogle af dem endda med balkon og 
badekar. Du læste rigtigt: badekar! 
Desuden gæstekøkken, vaskemaskine, 
billardbord, parkeringsplads til personbiler 
og dit folkevognsrugbrød samt legehjørne 
til de små. Og nu vi er i gang har vi endnu 
en lækkerbisken: tagterrassen i 5. etage 

med panorama over Alperne og en 
fantastisk udsigt over München – fordi vi 
kan byde på luksus til billige penge.

München
Hovedstaden i Bayern er ikke kun et besøg 
værd til Oktoberfesten („Wiesn“), når 
mennesker fra nær og fjern fejrer verdens 
største folkefest. München er
et fantastisk rejsemål, når dagene 
bliver lidt varmere. En cykeltur gennem 
Englischer Garten, et stop i en Biergarten 
til en Weißwurst med sød sennep, en 
middagslur ved floden Isar, som du også 
kan svømme i som forfriskning. Museerne 
Brandhorst og Pinakothek der Moderne 
er fantastiske steder til at forskønne tiden 
med kunst, hvis det regner. Lokale gaver til 
dem derhjemme fra din München-
udflugt kan du finde 
på Viktualienmarkt 
i den gamle bydel, 
ikke langt fra Alten 
Peter, byens ældste 
sognekirke.
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a&o München Hauptbahnhof

Til disse priser finder du ikke et værelse 
i et kollektiv i München: Fra a&o am 
Hauptbahnhof tager det kun 5
minutters gang til Oktoberfesten på 
Theresienwiese, og den gamle bydel ligger 
dig nærmest for fødderne. På trods af 
den centrale beliggenhed, kan man stadig 
sove i fred og ro. Huset med 73 enkelt-, 

dobbelt-, familie- og flersengsværelser er 
ret overskueligt, og mange af værelserne 
ligger beskyttet mod støj ud til baggården. 
Som om det ikke var svært nok i forvejen 
at tage afsked med os, så har vi også dette 
oveni: næsten alle værelser har en balkon.

Bayerstraße 75, 80335 München

a&o München Laim

Det nyeste a&o i München er det perfekte 
logi for friluftsfolket. Slotsparken 
Nymphenburg og den kongelige 
Hirschgarten udgør nærmest dine forhaver. 
Men bare rolig, du er ikke strandet på 
landet: Der er kun 4 stationer ind til 
hovedbane-gården. Der er 214 enkelt-, 
dobbelt-, familie- og flersengsværelser, 

derudover 25 parkeringspladser, 
vaskemaskiner og køkken til gæsterne, 
samt et legehjørne. Et mødelokale til 
konferencer, bordfodbold og billard til at 
more sig og til tørsten en velassorteret 
snack-bar. Mangler du noget, så får du 
hjælp i receptionen døgnet rundt – og det 
med glæde.

Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Landsberger Straße 338, 80687 München 

aohostels.com
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Bookingkontor: +49 30 80 947 5110
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a&o Nürnberg Hauptbahnhof 
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Bahnhofstraße 13-15, 90402 Nürnberg

aohostels.com
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Kun få minutter til fods fra hovedbane-
gården i Nürnberg finder du vores a&o. Du 
kan vælge mellem 116 enkelt-, dobbelt-, 
familie- og flersengsværelser. I den 
lyse lobby finder du en velassorteret 
bar, bordfodbold og billard og mange 
siddemuligheder, så du kan se Sky TV. 
Desuden er der et gæstekøkken

og -vaskemaskine, plads til fire personbiler, 
tre mødelokaler, et legehjørne til børn og 
den afgjort mest afslappede reception i 
hele Nürnberg.

Nürnberg
Den bedste by at komme i julestemning i
er uden tvivl Nürnberg. Blandt 
middelalderlig arkitektur finder det 
berømte julemarked sted, hvor det dufter 
lækkert af gløgg og honinghjerter. Også 
uden for juletiden er Nürnberg et besøg 
værd. Moderne kunst og designklassikere 
kan beundres i Neuen Museum og i 
Albrecht-Dürer-Haus med det flotte 
bindingsværk lærer du, hvordan og hvor 
maleren levede og arbejde i ca. 20 år. En 
institution i byen er Zum guldenden Stern, 
det ældste bratwurstkøkken
i verden, hvor du kan spise hyggeligt til 
sent på aftenen. Din 
midnatssnack kan du 
bagefter indtage hos 
os i baren, som har 
åben hele natten for 
dig.
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a&o Stuttgart City 
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Rosensteinstraße 14/16, 70191 Stuttgart
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Milchhof
a&o Stuttgart

Det som tidligere var Tysklands 
største mejerivirksomhed, er i dag 
Stuttgarts dejligste husly. Med perfekte 
trafikforbindelser sover du i et af vores 
237 dobbelt-, familie- og flersengsværelser. 
Der er et legehjørne, en snack-bar, 
bordfodbold og billard, et gæstekøkken 
og tre mødelokaler. Rundt omkring er 

der flere biergartener og mineralbade. 
Det historiske centrum nås hurtigt med 
toget, og indkøbscentret Milaneo er fire 
minutter væk til fods. Film kan du se i 
UFA Filmpalast rundt om hjørnet. Ingen 
småpenge? Det gør ikke noget: Sky TV er 
gratis i vores lobby.

Stuttgart
I Daimler og Porsches hjemstavn er 
Mercedes-Benz museet et absolut 
must. Det er det mest besøgte museum i 
Stuttgart: samtlige klassikere på fire hjul 
i en imponerende bygning, hvor der om 
sommeren også finder fantastiske open 
air-koncerter sted. Et af de mest besøgte 
museer i hele Tyskland finder du ligeledes i
Stuttgart: Neue Staatsgalerie.
Stirling-bygningen regnes for et ikon i den 
postmoderne arkitektur. De dejligste fester 
i Schwaben fejres i foråret og efteråret på 
Cannstatter Wasen ved floden Neckar, kun
15 minutter med toget fra din seng hos a&o.
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Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Buttelstedter Straße 27c, 99427 Weimar
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a&o Weimar

 

Denne billige a&o har sin egen Nordstraße
volleyballplads, en frugthave og en 
legeplads. Hvis vejret er dårligt, kan du 
slå dig løs indendørs med bordfodbold, 
billard eller vores Wii. Trænger du i stedet 
til at slappe af, står 135 enkelt-, dobbelt-, 
familie- og flersengsværelser klar til dig. 
Fordi Weimar er ret overskuelig, kan du 

sagtens stille din bil eller bus på vores 
parkeringsplads og leje en cykel hos 
os – eller tage bussen, som holder lige for 
døren.

Weimar
Denne by er fuld af kultur og historie. I 
det dejlige Weimar kan du følge geniale 
personligheders vej, for eksempel i 
Goethe-Nationalmuseet, i Schillers hus 
eller i Cranachhaus – alt ligger tæt på 
hinanden i den gamle bydel. Du skal også 
helt sikkert spise i iscaféen Dolomiti på 
markedspladsen, hvor du kan vælge mellen 
36 forskellige slags is. I det sydlige Weimar 
ligger det barokke slot Belvedere med en 
43 ha stor park, et orangeri, en lysthave og 
en labyrint, som du i dejligt vejr kan tage 
på hyggelig opdagelse i med cyklen eller 
på en spadseretur. Et andet must for venner 
af moderne arkitektur 
og kunst: de mange 
Bauhaus-bygninger 
fordelt i hele Weimar.
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a&o Graz Hauptbahnhof
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Eggenberger Straße 7, 8020 Graz
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a&o Graz Hauptbahnhof

Dette a&o i det dejlige Graz befinder sig 
direkte ved hovedbanegården og er din 
perfekte basis til at opdage omgivelserne 
med toget. Du kan komme hen til alle 
seværdigheder til fods, og sporvognen 
holder også direkte ved døren. Der er 120 
hyggelige enkelt-, dobbelt-, familie- og 
flersengsværelser. Derudover er der 

bordfodbold, billard, en bar og bogbytning, 
et legehjørne og et mødelokale. Og fordi 
vi mener det alvorligt med den gode 
beliggenhed: Schloss Eggenberg er kun 15 
minutter væk.

Graz
Delstatshovedstaden i Steiermark har siden 
2011 været UNESCO City of Design. Med 
den levende kreative scene har byen helt 
sikkert fortjent denne titel, da mange unge 
labels og designere har slået sig ned her. 
Det ældste og største marked i Graz er 
Kaiser-Josef-Markt, hvor du fra mandag til 
lørdag kan prøve lokale og friske lækkerier. 
I den dejlige bypark står det imponerende 
Kunsthaus Graz med nutidig kunst, ikke 
langt fra Grazer Dom. Et berømt bysbarn 
er Arnold Schwarzenegger, som har fået 
tilegnet et museum i det 4 km fjerne Thal. 
Der kommer du nemt hen med toget, og 
a&o ligger meget 
praktisk lige ved siden 
af hovedbanegården.
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a&o Salzburg Hauptbahnhof
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Fanny-von-Lehnert-Str. 4, 5020 Salzburg

aohostels.com
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Salzburg
Hauptbahnhof

a&o Salzburg 
Hauptbahnhof

Karl-Wurmb-Straße

Så meget nyt og gammel forenet i et 
hus: I dette design-a&o, kun 500 m fra 
hovedbanegården, sover du i en fredet 
tidligere brødfabrik, ombygget til et 
moderne, stilfuldt logi med 116 enkelt-,
dobbelt-, familie- og flersengsværelser.
Til de små gæster har vi et legehjørne 
og til de store en velassorteret snack-

bar. I lobbyen venter bordfodbold og et 
billardbord på dig, det samme gælder 
vores utroligt søde medarbejdere døgnet 
rundt.

Salzburg
Byens berømte vartegn er fæstningen 
Hohensalzburg, en af Europas største 
borganlæg. Derfra har du en fantastisk 
udsigt over hele Salzburg og helt til 
Alperne. Man føler sig som i et eventyr 
på slottet Hellbrunn i den sydlige bydel, 
som grænser op til en kæmpestor 
slotspark med egen zoo. Der er kombi-
tickets, som giver dig adgang til 
slot, park og zoo en hel dag. Virkelig 
imponerende er Hangar-7 i lufthavnen, et 
spændende lufthavnsmuseum i futuristisk 
glasarkitektur med historiske flyvemaskiner. 
Det mest populære museum i Salzburg er
Haus der Natur, et
naturhistorisk museum 
i en fredet bygning, 
kun 15 minutter 
med bus fra a&o am 
Hauptbahnhof.
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W
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a&o Wien Hauptbahnhof
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Sonnwendgasse 11, 1100 Wien

aohostels.com
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a&o Wien 
Hauptbahnhof

Centralt, billigt og utrolig dejligt kan du 
overnatte i a&o Wien i et af de
301 enkelt-, dobbelt-, familie- og
flersengsværelser. Ud over
den fantastiske lounge med plads til 
afslapning, læsning og et spil bordfodbold 
eller billard er der desuden et legehjørne, 
et modelokale, et gæstekøkken                 

og-vaskemaskine samt parkeringsplads til 
personbiler og busser. Schlosss Belvedere 
er direkte for døren, og hovedbanegården 
er din nabo. Ja, vi kan næsten ikke selv tro 
det.

Wien
Hvis Mozart stadig havde levet, ville han 
sikkert også have synes om Wien i dag. 
Rent arkitektonisk er der masser at se 
i Østrigs hovedstad: slottet Belvedere, 
Stephansdom, Wiener Staatsoper eller 
kunstmuseet Albertina. 
For kulturinteresserede er Wien et 
paradis, men også for gourmeter: Wiener 
Naschmarkt er byens største marked med 
nationale og internationale specialiteter, 
endda fra Japan og Kina. Den berømte 
wiener kaffekultur kan du opleve i talrige 
traditionelle caféer, som findes overalt i 
den gamle bydel. Og i
shoppingcentret  
Kalke Village er der 
noget helt særligt at 
se: et toilet kreeret af 
Hundertwasser.
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Stort.
Nemt.
Centralt.
Alt, hvad du 
skal bruge.

a&o

aohostels.com

everyone can travel

W
ien Stadthalle

a&o Wien Stadthalle

Halløj udenfor og endnu mere halløj 
indenfor: Dette hus indeholder et moderne 
a&o med alt, hvad du behøver på din 
storbyferie: 134 enkelt-, dobbelt-, familie- 
og flersengsværelser, bordfodbold og 
billard, et læsehjørne og et legehjørne, et 
mødelokale og en velassorteret
bar med snacks. Bymidten og 

shoppinggaden Mariahilferstraße er lige 
i nærheden. Og det bedste til sidst: en 
smuk gårdhave med bænke og parasoller 
om sommeren, så det er let at være social 
med andre.

Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Lerchenfelder Gürtel 9-11, 1160 Wien

Lerchenfelder G
ürtel

N
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Westbahnhof

Burggasse-
stadthalle

a&o Wien 
Stadthalle
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a&o Venedig Mestre
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Via Ca Marcello 19, 30172 Venedig
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a&o Venedig Mestre

Venedig Mestre

Endelig kan du også i Venedig sove billigt, 
godt og især dejligt: i 309 enkelt-, dobbelt-, 
familie- og flersengsværelser. Ikke hvor 
som helst, men derimod centralt og 
med perfekt forbindelse til banegården 
Venecia-Mestre. I design-lobbyen finder 
du vores egen a&o-café, og du kan spise 
morgenmad med stil i det lyse atrium. 

Med klimaanlæg, parkeringskælder, 
cykeludlejning, gæstekøkken og 

-vaskemaskine, mødelokale og legehjørne 
finder du alt, hvad du skal bruge til din 
Venedigtur. Og: et billardbord og en 
24h-snack-bar med fantastiske mennesker 
på begge sider af baren.

Venedig
Gondolernes by er et herligt udflugtsmål 
som byferie – ikke kun på grund af 
Biennale di Venezia.
Den mest berømte plads i Venedig er 
Markuspladsen med Dogenpaladset og 
Markuskirken (gratis adgang!).
Den mest berømte bro er Ponte di Rialto 
over Canal Grande, som slænger sig 
gennem den romantiske laguneby. Et 
fantastisk alternativ til restauranter er 
de mange Bàcari, hvor du kan prøve de 
forskellige venetianske tapas, Cicheti.
Om aftenen forvandler Campo Santa
Margherita, hvor de lokale køber frisk 
fisk og frugt, sig fra 
markedsplads
til pulserende 
mødepunkt for 
unge mennesker og 
studerende.
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a&o Prag Metro Střížkov 
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Děčínská 1, 18000 Prag

aohostels.com
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a&o Prag Metro Střížkov

Som navnet allerede antyder, ligger dette 
a&o med en perfekt trafikforbindelse 
i Prag. På kun 15 minutter kan du nå 
alle de flotte og seværdige hjørner af 
byen – og dem er der mange af! Vores 
medarbejdere forsyner dig gerne med tips 
og bykort. 359 enkelt-, dobbelt-, familie- 
og flersengsværelser er fordelt på 13 

etager. Kom sammen med din familie eller 
din forening, vi har plads til jer alle. Så du 
rigtig kan nyde Prag uden sorger, har vi en 
pengeautomat i lobbyen, en døgnåben
bar med snacks og drikkevarer, et 
legehjørne og gratis wi-fi i hele huset.

Prag
Tjekkiets hovedstad kaldes også ”den 
gyldne by”, og hvis du besøger Prag i 
godt vejr, forstår du hvorfor: Når solen 
skinner på de mange sandstenstårn i  
byen, skinner Prag i de smukkeste gyldne 
nuancer. Nationalretten er flæskesteg med 
knødel og kål, og til dessert pandekager 

– så lækkert! Franz Kafka blev født i Prag, 
i Kafka-museet ved floden Moldau er 
hans fotos og breve udstillet. Den ældste 
plads i den gamle bydel er Den Gamle 
Rådhusplads, hvor der året rundt afholdes 
markeder og arrangementer. På en gåtur 
over Karlsbroen belønnes du med en 
panoramaudsigt 
over Prag. Herfra 
kan du også se Prags 
borg med Skt. Vitus-
katedralen.
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Har du ikke 
altid drømt 
om at 
sove i et 
kæmpestort 
slot? 

a&o

aohostels.com

everyone can travel

Prag Rhea

a&o Prag Rhea

I dette splinternye renoverede design-
a&o er alt gjort smukkere, mere moderne 
og bedre, kun prisen er lige så lav som 
hidtil. Kom alene, som gruppe eller 
med hele dit nabolag – til 350 enkelt-, 
dobbelt-, familie- og flersengsværelser 
er der plads til alle. Endda til din bus på 
vores egen parkeringsplads. Til dine børn 

har vi et legehjørne, til dine kolleger et 
coworking space, til de sparsommelige 
et gæstekøkken, til din date en snack-
bar og til dig et billardbord. Som du ser, 
har vi tænkt på alt. Du er det eneste, der 
mangler!

Bookingkontor: +49 30 80 947 5110V Uzlabine 3068/19, 18000 Prag
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a&o Amsterdam Zuidoost
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Hogehilweg 22, 1101 CD Amsterdam

aohostels.com

Kun to minutter til fods fra metrostationen 
fra dette a&o og så er du inden for få 
stoppesteder i den gamle bydel og fremme 
ved samtlige seværdigheder. Der er med 
353 enkelt-, dobbelt-, familie- og rigelig 
plads til dig og hele dit fodboldhold. Til 
venstre finder du Amsterdam ArenA, det 
største sportsstadion i Nederlandene og 

koncerthal for stjerner fra hele verden, og 
til højre ligger Nelson Mandela-parken.
I regnvejr er den hyggelige lounge med 
snack-bar, bordfodbold og billardbord 
det bedste sted, at tilbringe tiden med 
mennesker fra hele verden.

Amsterdam
Tulipanernes og cyklernes by er en 
metropol på meget lidt plads. Internationalt 
flair, storslåede museer og et fantastisk 
natteliv – velkommen til Amsterdam! 
Det smarteste er, hvis du lejer en cykel 
hos os og opdager byen på egen hånd. 
Rijksmuseet med den kæmpestore samling 
af malerier og objekter befinder sig i 
en imponerende bygning, som med sin 
udsmykning er et kunstværk i sig selv. 
Næsten lige ved siden af ligger Stedelijk-
museet med moderne kunst og Van Gogh-
museet. Den bedste adresse til shopping 
er Haarlemmerdijk med Haarlemmerstraat: 
her finder du alt 
fra vintage-tøj til 
designer-objekter.
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a&o Kopenhagen Nørrebro
Bookingkontor: +49 30 80 947 5110Tagensvej 135-137, 2200 København

aohostels.com
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Når du besøger en stilfuld by som 
København, så skal du også sove 
tilsvarende. Midt i det trendy kvarter 
Nørrebro finder du et design-
a&o med 168 dobbelt-, familie- og 
flersengsværelser. Omringet af utallige 
caféer, restauranter og kunstnere er det 
den ideelle basis, til at gå på opdagelse 

i den danske hovedstad fra. København 
kan sagtens opdages fra cyklen – cyklerne 
står klar hos os, din bil kan du stille på 
vores parkeringsplads. Til arbejdsopgaver 
har vi et coworking space, til den lille 
sult en velassorteret snack-bar og til de 
selvforsynende et gæstekøkken
 – er det ikke hyggeligt?

København
Karruseller, rutsjebaner og en eventyrlig 
have midt i indre by: Tivoli er den 
dejligste forlystelsespark og om aftenen 
er den flot lyst op. Hovedstaden egner 
sig med de veludbyggede cykelstier 
perfekt til opdagelsesture på cykel. Husk 
badebukserne, for havnen er så ren, at 
du kan springe i vandet. Et højtbelagt 
smørrebrød indenbords og så af sted på 
shopping! På Strøget og i det kæmpestore 
stormagasin Illum finder du helt sikkert 
det rigtige. Trænger du til at brænde noget 
krudt af, finder du på Nørrebro direkte 
ved siden a&o Mimersparken, som er et 
anlæg med futuristiske 
legepladser, 
basketballbane, 
fodboldbaner og en 
meterlang graffiti-væg.
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a&o Warschau Wola
Bookingkontor: +48 80 07 07 244Kasprzaka 18/20, 05-077 Warszawa

aohostels.com

 

øj komfort og design til en lav pris: Vores 
a&o Warschau Wola har over 200 enkelt-, 
dobbelt-, familie- og flersengsværelser 
med i alt 650 senge – masser af plads til 
dig, dine venner, familie og kolleger. Du 
er ikke blot tæt på centrum, vi har også 
sørget for, at du altid føler dig hjemme:
24h-service med snack-bar, vaske- og
gæstekøkken samt parkeringspladser er 

standard hos os. Bordfodbold og billard 
sørger for underholdning, ligesom vores 
gratis highspeed wi-fi! Hvis du ønsker at 
arbejde, finder du altid en plads i vores 
smukke lobby. Og hvis du alligevel skulle 
mangle noget – vores medarbejdere 
hjælper dig gerne, helst med et smil!

Warszawa
Nostalgiske gadelaterner, udhuggede
døre, svungne butiksskilte –en gåtur 
gennem gaderne i Warszawas gamle 
bydel er nærmest som en tidsrejse. 
Markedspladsen med restauranter og 
caféer indbyder til en kop te og tilhørende 
lækre polske specialiteter. Efter souvenir-
shoppingen beundrer man de prangende 
paladser og museer, og i den nye bydel 
nogle af Warszawas flotteste kirker. Parker 
som den saksiske have eller Kasniki-parken, 
samt floden Wisła, giver dig afslappede 
øjeblikke. Vest for centrum i bydelen Wola 
venter vores a&o på at blive opdaget af dig. 
På kun 10 minutter 
herfra når du ud til 
alle seværdigheder 
i Warsawa hurtigt 
og nemt. – det er jo 
nærmest ikke længere 
end en Zapiekanki-
stang.

coming 
soon
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Forplejning

aohostels.com

24h-Snack-Bar
I alle a&o’er får man i
den døgnåbne bar altid sodavand, cocktails, øl, 
snacks, kaffe og meget mere.

All-you-can-eat-morgenmadsbuffet
I alle a&o’er serveres en alsidig morgenmad med 
friske fuldkornsrundstykker, rundstykker, brød, 
æg, ost- og kødpålæg, marmelade, Kellogg’s 
cerealier, mælk, yoghurt og kvark, juice, frisk 
kaffe, forskellige tetyper og frisk frugt.

Madpakke
Vi laver gerne en madpakke til din udflugt; en frisk 
sandwich, vand, frugt og lidt sødt til det gode 
humør.

Halv- og helpension
I alle huse kan du booke halv- og helpension. Et 
frisk tilberedt menu består af forret (salatbuffet), 
hovedret, dessert og en drik. Aftensmaden kan 
indtages mellem kl. 17 og kl. 21. Den ønskede tid 
angives helst ved bookingen.

Grillaften
I næsten alle vores huse er det ved halvpension 
og i godt vejr også muligt at vælge grillaften i 
stedet for menuen. 

Specialønsker
Meddel venligst allergier og særlige ønsker
senest 7 dage før ankomst. Vi sørger gerne for at 
sammensætte en passende menu

Og husk:
Book venligst halv- eller helpension samt 
grillaftenen på forhånd. På denne måde kan 
vi garantere, at alt kan gennemføres uden 
problemer. 

Frisk. 
Sund. 
Og rigtig 
lækker.
Vi elsker god mad. Derfor sætter vi også kun mad på bordet, som,
vi også selv ville spise.
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G
rupperVi er store.
Rigtig store.
Ja, også store  
nok til jer.
Skoleklasser og større grupper har det rigtig godt hos os. 
Fordi vi har tænkt på alt. Også på jer.

aohostels.com

Værelse
Til større grupper som skoleklasser laver vi 
pige- og drengeværelser med fire til otte 
personer. Ledsagere som lærere og buschauffører 
overnatter i hyggelige enkelt- og dobbeltværelser.

Ungdomsvenligt personale
Vores uddannede personale ved præcist, 
hvordan man omgås mindreårige på venlig og 
alderspassende vis. Det praktiske a&o-armbånd 
i forskellige farver markerer hvem der må drikke 
hvad. Vores nattevagter sørger for nattero, og 
med moderne nøglekort garanteres den højeste 
sikkerhed i alle værelser.

Online booking
En klassetur kan nemt bookes online hos os. 
Indtast periode og by på www.aohostels.com og 
modtag et tilbud med det samme. Så nemt er det!

Spar endnu mere
Vores billige gruppepriser er inddelt i sæsoner. 
Hovedsæsonen er fra marts til oktober, i 
lavsæsonerne fra november til februar sparer 
man endnu mere. Hele året fås en ekstra rabat på 
nætterne fra søndag til mandag.

Desuden…
…har vi fuld respekt for deres jobs, derfor får lærer, 
buschauffører og ledsagere gratis alkoholfrie 
drikkevarer hos os.
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Til rådighed 24/7
Booking

Du kan kontakte os hver dag, døgnet 
rundt. E-mails besvares inden for 24 timer.

Tlf. +49 30 80 947 5110
Fax +49 30 80 947 5190
  +49 30 80 947 1212
E-Mail
ved bookinger op til 9 personer: 
 booking@aohostels.com
ved bookinger fra 10 personer: 
 groups@aohostels.com

Sales team
Tlf. +49 30 80 947 5161
Fax +49 30 80 947 5193
E-Mail sales@aohostels.com


