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Dit kunnen we met onze ogen dicht:

Onze bagage:
Service

Vrije tijd

24u geopend

Fietsverhuur

Free Wi-Fi

Tafelvoetbal

Tickets

Biljart

Kluisjes

Boekenruil

Geldautomaat

Karaoke

Gastenkeuken

Volleybal

Wasmachine
voor gasten

Snacks

Onderkomen

Kamers

a&o Lounge

Eenpersoonskamer

Bar

Tweepersoonskamer

Kinderhoek

Familiekamer

Vergaderruimte

Slaapzaal

Coworking
Space
Parkeerplaats
Busparkeerplaats

a&o-locatie
centraal station

Airconditioning

24-uurs service
Wij zijn 24/7 bereikbaar
via onze gratis
telefoonnummers.
Schriftelijke vragen
worden binnen 24 uur
beantwoord.
D +49 08 00 222 6721
AT +43 08 00 228 807
+49 30 80 947 1212
E-mailadres voor
boekingen tot 9 personen:
booking@aohostels.com
Voor boekingen
vanaf 10 personen:
groups@aohostels.com
In het bruisende hart van
de stad
Onze locaties zijn allemaal
centraal gelegen of zeer
goed aangesloten aan
wegen en het OV-netwerk,
zodat onze gasten altijd
snel van a&o naar b
komen.
Flexibel en spontaan zijn
Boekingen tegen het
Flex-tarief kunnen op
ieder moment kosteloos
geannuleerd worden, zelfs
tot 18 uur op de
dag van aankomst.

Betaling vindt plaats bij
aankomst.
Hostels en hotels met
alles wat een reishart
begeert
Al onze locaties hebben
een 24-uurs receptie
en snackbar, gratis
highspeed
Wi-Fi, een all-you-can-eat
ontbijtbuffet,
Sky TV in de bar en 24uurs check-in.
Kamers met alles wat je
nodig hebt
Alle kamers zijn uitgerust
met snel Wi-Fi. Al onze
gasten kunnen gebruikmaken van de douche/
wc incl. 2-in-1 shampoo,
cosmetische doekjes en
haardrogers.
Bagageservice
Groepen kunnen hun
bagage altijd gratis bij ons
achterlaten. Individuele
reizigers kunnen
tegen een kleine
vergoeding van de kluisjes
gebruikmaken, om daarna
de stad comfortabel
te verkennen – ook op de
dag van vertrek.

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

Het verheugt mij om jullie
vandaag a&o in een geheel
nieuw jasje te mogen
presenteren. We zijn
begonnen al onze hotels en
hostels compleet opnieuw
in te richten, in lijn met ons
concept: eerlijk, speels en
bijzonder.
Onze normen en
motivatie blijven hetzelfde
als voorheen – betaalbare
kamers op een centrale
locatie met alles wat
moderne reizigers nodig
hebben.
De verbouwing van onze
locaties schiet aardig op. De
a&o’s in Bremen, Venetië
en Berlijn-Mitte laten zien
waar we in de toekomst
naartoe willen met al onze
accommodaties: modern en
functioneel design – o.a. met
een lobby als kloppend hart.
De lobby, de "woonkamer"
van onze locaties, biedt
altijd een levendige
ontmoetingsplaats voor
mensen van over de hele
wereld. Een ruim vertrek
om je goed in te voelen, te
ontspannen, te lachen en om
vrienden te maken – of om
te werken en te vergaderen.
Een plek waar men zich thuis
voelt in elke prachtige stad
die Europa te bieden heeft.
We hebben nu al

Voorwoord

Beste gasten en
partners,

alle a&o's uitgerust met
highspeed Wi-Fi, een
24-uursreceptie met snacks
en drankjes en kamers in
allerlei categorieën. Het blijft
ons doel om iedereen de
gelegenheid te geven om te
reizen. Daarom biedt a&o de
juiste kamer voor iedereen –
met een onovertroffen prijskwaliteitverhouding.
Individuele reizigers,
backpackers, koppels,
jongeren en ouderen,
zakenmensen, gezinnen,
schoolklassen en
verenigingen – ze vinden
allemaal de juiste oplossing
bij ons, en a&o heet iedereen
te allen tijde welkom.
Er is nog veel werk te
doen – we rollen de mouwen
voor jullie op en zwoegen
voort, met een glimlach op
ons gezicht.
Tot (weer)ziens bij a&o!
Jouw
Oliver Winter
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We hebben het mooi
gemaakt – voor jullie
Ontdek de nieuwe a&o locaties: in 2017 openden de accommodaties in
Venetië, Kopenhagen en Bremen hun deuren. Ook a&o Berlijn Mitte heeft
sinds 2017 een nieuwe look.

Lounge in a&o Berlijn Mitte

Een met licht doorstroomde lounge met café in a&o Venetië Mestre

Lounge en co-workingspace in a&o Kopenhagen Nørrebro

Zuilengang in a&o Venetië Mestre

24-uurssnackbar in a&o Bremen

4

Ontbijtzaal in a&o Berlijn Mitte
a&o

Kinderhoek in a&o Kopenhagen

Lounge in a&o Bremen
5

a&o

Duitsland
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Elke
bezienswaardige stad in
Duitsland
heeft ten
minste één
a&ovestiging.

Het land van dichters en denkers, stiptheid en snelwegen heeft
zoveel meer te bieden dan louter deze clichés. Elk jaar trekt Berlijn
miljoenen bezoekers van over de hele wereld. Cultuur en kunst,
geschiedenis en een multiculturele sfeer gaan hand-in-hand – samen met
a&o.
In het zuiden kun je bij ons betaalbaar overnachten in Neurenberg
en zelfs in het chique München. Perfecte reisbestemmingen voor een
gecombineerde natuur- en citytrip – de meeste a&o's zijn handig gelegen,
vlakbij het centraal station.
Hamburg is een geweldige stad voor een korte mini-vakantie. Daarom
hebben we hier zelfs vier a&o vestigingen, handig verdeeld over centrale en
goed verbonden locaties. We kunnen ook over Keulen, Dresden, Leipzig en
alle andere steden nog uren vertellen – maar ervaar het toch gewoon zelf!
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Wandelen, een tochtje naar België maken
of gewoon lekker luieren: Aken, gelegen
bij het drielandenpunt, is een waar paradijs
voor wandelaars met veel groen. Wist
je dat de Dom van Aken al meer dan 40
jaar tot het werelderfgoed van de UNESCO
behoort? Absoluut de moeite waard!
Vlak naast de poorten van de kathedraal
nodigt het Münsterplatz je uit om even
te pauzeren tussen de magnolia's, bij
voorkeur met een Aachener Printe
(een regionale koek) in de ene hand en
Reisfladen (rijstvlaai) in de andere. 's
Avonds kun je flaneren door de levendige
Pontstraße, waar
cafés, restaurants en
disco's elkaar in rap
tempo opvolgen;
na al deze actie kun je
gelukkig en voldaan in
je knusse bed ploffen
in het a&o vlakbij het
centraal station.
Boxg

Aachen Hauptbahnhof

aohostels.com

Aken

a&o Aachen Hauptbahnhof (centraal station)
Hackländerstraße 5, 52064 Aken

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Direct bij het centraal station in de oude
binnenstad: nergens in Aken slaap je
centraler en tegen een aantrekkelijkere
prijs. 118 eenpersoons-, tweepersoons- en
familiekamers alsook slaapzalen, met
wasserette en gastenkeuken, ook ideaal
he
voor backpackers. TDe
ate kleintjes zullen
rst
raß
e
genieten van de kinderhoek;
daarnaast
vinden ook grote groepen bij ons een

onderkomen. Wij hebben ruimte genoeg,
zelfs voor 17 auto's. Als je wilt werken,
kun je naar hartenlust aan de slag in
onze co-workingruimte met gratis highspeed Wi-Fi (overal beschikbaar). Wil je
liever ontspannen met een potje biljart of
tafelvoetbal? Ook daarvoor hebben we
gezorgd. Het glas cola vind je bij onze
snackbar, de glimlach is gratis inbegrepen.
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De kleurrijkste stad van Duitsland heeft
minstens zoveel gezichten als Kieze (wijken).
Geniet van het multiculturele Neukölln, snuif
Duitse geschiedenis en cultuur op aan de
Brandenburger Tor, of doe een rondleiding
in het Rijksdaggebouw met een prachtig
uitzicht door de glazen koepel, verken de
befaamde clubcultuur op het RAW-terrein in
Friedrichshain of ontdek duurzame eettrends
in de Markthalle Neun (Markthal Negen) –
Berlijn heeft iets, of beter gezegd alles, voor
iedereen. Met zo'n opwindend aanbod is het
goed om even adem te halen, bijvoorbeeld
in de zon in het park Großer Tiergarten of ga
rolschaatsen op het Tempelhofer Feld (de
oude luchthaven). Als je geen currywurst
meer kunt zien, bezoek
dan gewoon de Turkse
markt aan de
Maybachufer langs het
water of een van de vele
Aziatische restaurants in
de Kantstraße in
Charlottenburg.

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

De moeder van alle a&o's in de Boxhagener
Kiez! Levendig, stedelijk en op-en-top
Berlijn: geen marmer maar baksteen in het
oude fabrieksgebouw met 233 kamers, op
slechts 5 minuten lopen van het S-Bahn
station Ostkreuz. Met barbecue en
gastenkeuken, om even energie te tanken
voor bruisend Berlijn. Huurfietsen om

Berlijn te verkennen. Een volleybalveld
en hangmatten om even te herstellen
van de Bondshoofdstad. Lounge met bar,
tafelvoetbal, biljart, karaoke en gamezone
om een geweldige dag af te sluiten met
mensen van over de hele wereld. Kortom:
alles wat je nodig hebt. We bieden je niets
meer, maar zeker ook niets minder.

Bo
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Berlin Friedrichshain

aohostels.com
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Berlin Hauptbahnhof / Kolumbus

aohostels.com

a&o Berlin Hauptbahnhof (centraal station)

a&o Berlin Kolumbus

Lehrter Straße 12, 10557 Berlijn

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Genslerstraße 18, 13055 Berlijn

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

je een potje tafelvoetbal of biljart spelen.
Daarnaast kunnen gasten gebruikmaken
van de parkeerplaatsen, een gastenkeuken,
vergaderzaal en – zodat de allerkleinsten
ook aan hun trekken komen – een
kinderhoek. Zoals je ziet: Berlijn en verveling
gaan simpelweg niet samen! En mocht de
verveling toch toeslaan: het centraal station
ligt direct naast de deur.

De a&o-vestiging voor echte sportliefhebbers:
op een steenworp afstand van het Sportforum
Hohenschönhausen, het Olympisch centrum
en vele andere sportlocaties in het hart
Gedenkstätte
van Noordoost-Berlijn – met uitstekende
Berlin-Hohenschönhausen
verkeers- en OV-verbindingen, heb je de keuze
tussen 240 eenpersoons-, tweepersoons- en
familiekamers alsook slaapzalen. Neem
je hele team mee en parkeer je bus op

de busparkeerplaats; daarnaast kun
je gebruikmaken van de vergaderzaal,
tafelvoetbal- en biljarttafel, karaoke en een
uitgebalanceerd all-you-can-eat ontbijtbuffet.
Honger in de vroege uurtjes? Geen probleem:
de bar met drankjes en snacks is 24 uur per
dag geopend. De lobby zendt live Sky TV uit.
Geen zin in tv? Wij hebben ook spannende
boeken klaarliggen!

Aankomen, inchecken, en Berlijn ontdekken!
Ons hostel biedt 332 eenpersoons-,
tweepersoons- en familiekamers, alsook
A&O Berlin Hauptbahnhof
slaapzalen – zo centraal gelegen, dat je
vanuit de trein bij wijze van spreken direct in
je comfortabele bed kunt springen. Op het
dakterras geniet je van lounge muziek, een
snackbar en een fantastisch panoramisch
uitzicht over Berlijn. Onder in de lobby kun
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Berlin Mitte

aohostels.com

a&o Berlin Mitte
Köpenicker Straße 127-129, 10179 Berlijn

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Onze grootste a&o-accommodatie staat
in het bruisend hart van de metropool:
of je nu het reusachtige Alexanderplatz,
trendy Kreuzberg of de monumentale East
Side Gallery wenst te verkennen – alles
ligt op slechts een steenworp afstand van
je comfortabele bed. 479 eenpersoons-,
tweepersoons- en familiekamers alsook

slaapzalen wachten op je komst. Werk met
highspeed Wi-Fi in de co-workingruimte,
speel tafeltennis in de zonnige biertuin
of huur een fiets en verover Berlijn. Ga je
liever met de auto op pad? Na je ritje langs
de Spree parkeer je je bolide gemakkelijk
in onze ondergrondse parkeergarage.
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niet uit wie je
bent, wat je
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vandaan
komt – alle
reisliefhebbers
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Bremen Hauptbahnhof

aohostels.com

Bremen

In de binnenstad van Bremen ligt het
Schnoorviertel, de oudste wijk van de stad.
De kleine steegjes zijn vol van originele
winkeltjes, ambachtelijke kunstenaars,
cafés en restaurants. In het centrum
bevindt zich de St. Petri-kathedraal. De
kerk is zo vaak verbouwd en uitgebreid dat
het huidige godshuis een bijzondere mix
van verschillende stijlen en tijdperken biedt.
Na een wandeling over de burgwallen is
een bezoek aan de Kunsthalle Bremen
zeker de moeite waard. Nog even snel een
foto met de Bremer stadsmuzikanten op de
markt, een vleugje verse havenlucht aan de
Wezer opsnuiven, en
dan op naar bed in het
a&o naast het centraal
station.

a&o Bremen Hauptbahnhof (centraal station)

6

Friedrich-Rauers-Str. 20a, 28195 Bremen

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Van het centraal station naar je kamer, van
je kamer naar de oude stad en de rivier
de Wezer – alles is binnen luttele minuten
te voet bereikbaar als je overnacht in
dit mooie en centraal gelegen a&o. De
zes verdiepingen bieden meer dan
100 eenpersoons-, tweepersoons- en
familiekamers alsook slaapzalen. Onze
kleine gasten kunnen naar hartenlust

spelen in de kinderhoek, je auto staat
veilig op de parkeerplaats en een goed
gevulde bar staat klaar om je dorst te
lessen. Mocht je nog even willen werken,
dan kun je gebruikmaken van de coworkingruimte of even een mail sturen
vanaf je eigen kamer, want supersnel Wi-Fi
is gratis beschikbaar in het gehele gebouw.
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Of je nu een voetbalfan bent of niet, een
uitstapje naar het Duitse voetbalmuseum
is alleen al de moeite waard vanwege de
enorme LED-gevel – maak de mooiste
selfies samen met je vrienden. Hier
leer je ook van alles over de Duitse
voetbalgeschiedenis. De hippe Brückstraße
– voorheen de rosse buurt – is direct te
zien vanuit de a&o-lobby. Met zijn vele
cafés, restaurants en bijzondere winkels
wordt deze wijk nooit saai. Genieten van
digitale kunst kun je in de Dortmunder U,
het centrum voor kunst en creativiteit. De
populaire winkelstraat Westenhellweg
loopt dwars door het
centrum van de stad:
dit is een van de
meest bezochte
winkelstraten van
Duitsland, gelegen
op slechts 500 meter
van jouw a&o aan de
Königswall.

a&o Dortmund Hauptbahnhof
Königswall 2, 44137 Dortmund

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Ook al is het waarschijnlijk de mooiste
lobby van Dortmund, het kost je geen
cent meer: in het a&o, direct aan het
centraal station in het hart van de stad
worden gasten ontvangen op een chique
schaakbordvloer. Hier kan je tafelvoetbal
of biljart spelen, een kijkje nemen bij de
open boekenbeurs of een heerlijk drankje
bestellen bij de snackbar. Kleine reizigers

zullen zich zeker vermaken in de speelhoek
met een Signal Iduna voetbalstadioninrichting, terwijl je collega's zich
verheugen op de vergaderzalen. En
misschien verheug jij je binnenkort wel
op een comfortabel en fris opgemaakt
bed in een van de 105 eenpersoons-,
tweepersoons-, of familiekamers, of op
een gezellige slaapzaal.

Dortmund
Hauptbahnhof

Kön
igsw
all

rt

o
en

a&o

Helle

e
traß
sas
Han

all
igsw
Kön

a&o Dortmund
Hauptbahnhof
ad
Gn

18

Dortmund Hauptbahnhof

aohostels.com

Dortmund
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Oh Dresden, wat ben je toch mooi! Als je op het
Theaterplatz staat, vechten de vele
bezienswaardigheden om je aandacht. Het
prachtige Semperoperagebouw verrijst voor je,
aan de andere kant staat de Alte Meister
Gemäldegalerie en de monumentale gebouwen
van het enorme Zwingercomplex met zijn
prachtige tuin en zuilengangen. Een paar
stappen verder vind je het Albertinummuseum
met schilderijen en beeldhouwwerken, alsook
de wederopbouwkerk Dresden Frauenkirche.
En dit alles wordt afgemaakt met een van
de interessantste musea van Duitsland – het
Duitse Hygiënemuseum heeft tentoonstellingen
over onze samenleving. Even uitademen – met
zoveel cultuur, heb je
zeker even een pauze
nodig. Dan komt het
goed uit dat het a&o
slechts een paar stappen
verwijderd is van de
Großer Garten, het
grootste park van de
stad.

a&o Dresden Hauptbahnhof (centraal station)
Strehlener Straße 10, 01069 Dresden

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Het centraal station ligt op een steenworp
afstand, met super verbindingen naar alle
pronkstukken die Dresden en de omgeving
te bieden hebben. Met 159 eenpersoons-,
tweepersoons-, en familiekamers, alsook
slaapzalen, biedt a&o de perfecte oplossing
voor elke portemonnee. Kleine gasten
verheugen zich op de kinderhoek, er zijn

daarnaast ook parkeerplaatsen en een
vergaderzaal voor conferenties. Als je na
zoveel cultuur en geschiedenis even wilt
ontspannen, kun je een potje tafelvoetbal
of biljart spelen of jezelf verwennen met
een drankje op het dakterras bij de kleine
bar – het prachtige uitzicht over Dresden
krijg je als toetje.
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Dresden Hauptbahnhof

aohostels.com

Dresden

Nürnberger Straße

a&o
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Welkom in het winkelparadijs van
Noordrijn-Westfalen! De Königsallee
– of Kö in de volksmond – strekt zich
over ongeveer 1 km uit dwars door het
stadscentrum, met luxe winkels zover het
oog reikt. Maak zeker ook een ritje met
de nieuwste metrolijn van Düsseldorf: de
Wehrhahn-lijn, die naar het centrum leidt,
bestaat uit 6 stations die ontworpen zijn
door kunstenaars en designers. Ook de
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen is
zeker een bezoekje waard, met moderne
kunst in de tentoonstellingslocaties K20,
K21 en het Schmela-Haus. Vergeet "Little
Tokyo" niet, de
Japanse wijk rond de
Immermannstraße.
Luxe, kunst en sushi
– trakteer jezelf op
Düsseldorf!

Düsseldorf Hauptbahnhof

aohostels.com

a&o Düsseldorf Hauptbahnhof (centraal station)
Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Niet alleen de prijs van deze a&o
stemt vrolijk: begin een heerlijke dag
met een uitgebreid all-you-can-eat
A&O Düsseldorf Hauptbahnhof
ontbijtbuffet. De door licht doorstroomde
lobby biedt entertainment met een
tafelvoetbal- en biljarttafel. Het hotel
heeft 174 eenpersoons-, tweepersoons
en familiekamers, alsook slaapzalen en

ligt dichtbij het centraal station en de
levendige Königsallee. De Rijnpromenade
bereik je te voet in slechts een paar
minuten. En als je geen nieuwe koopjes
meer kan vinden voor je kledingkast op de
Kö, kun je zelfs je meegebrachte kleding
bij ons wassen.
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Vanaf het bezoekersterras van de Main
Tower heb je een overweldigend uitzicht.
Een van de snelste liften van Duitsland
brengt je naar de top, met een weidse
blik over de stad aan de Main op 200
meter hoogte. De beste winkelstraat in
de bankenstad is zonder twijfel de Zeil,
met het MyZeil winkelcentrum. Als je
honger krijgt na al dat winkelen, bezoek je
gewoon de Kleinmarkthalle waar allerlei
lekkernijen te vinden zijn: deze prachtige
overdekte markt biedt specialiteiten uit
de hele wereld. Voor een wandeling door
de geschiedenis van de kunst, vervolg je
je trip naar het Städel
Museum waar je
Rembrandt, Rubens en
Richter "goedendag"
kunt zeggen – een
korte wandeling later
is het "goedenacht" in
jouw a&o.

Frankfurt Galluswarte

aohostels.com

a&o Frankfurt Galluswarte
Mainzer Landstraße 226, 60327 Frankfurt Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110
Overnachten in de bankenstad hoeft
niet duur te zijn! Het a&o is zeer populair
onder zakenlieden, gelegen tussen
het centraal station van Frankfurt en
de Messe Frankfurt, het gigantische
beurs- en expositiecentrum. De 310
Europa-Allee
eenpersoons-, tweepersoons- en
familiekamers alsook slaapzalen, bieden
Kölner Straße
meer dan genoeg plaats voor
jou en al je

ß

ra

tst

s
Po

traß

ens
Haf

tz
Pla
se
Rie

e

e
raß
St

str

erg

nb

tte

e
aß
str
nd
La
er
z
ain
M

e

aß

ofs
ße

tra

Galluswarte

am
Ad

r
ere
ey
Sp

Gu

rh
lle
He

e
rück
er B
Ems

se
es

M

e

nalle

e
Frank

collega's. Overleggen of werken kunnen
jullie in de vergaderruimte. Reizigers die
naar Frankfurt komen om te ontspannen
kunnen genieten van de ruime lounge
en een drankje in de bar. Snel even wat
foto's naar het thuisfront sturen vanaf je
mobieltje? Dat doe je gewoon comfortabel
vanuit je eigen bed. Highspeed Wi-Fi is
beschikbaar in het gehele gebouw
e
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Frankfurt Ostend

aohostels.com

De volgende
halte is nooit
ver weg –
zodat je
altijd snel
van a&o
naar b komt.

a&o Frankfurt Ostend
Hanauer Landstraße 207, 60314 Frankfurt

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Het gloednieuwe a&o Frankfurt Ostend
opende zijn deuren in oktober 2018. De
Hanauer Landstraße staat bekend als een
hippe en creatieve straat, waar ontwerpers
en innovatieve bedrijven zich hebben
gevestigd. Het nieuwe design-a&o biedt
226 eenpersoons-, tweepersoons-, en
familiekamers, alsook slaapzalen en een
24-uurssnackbar met tafelvoetbal en

biljart, parkeerplaatsen, een kinderhoek
en vergaderzalen. Met een OV-halte voor
de deur en het treinstation Frankfurt
Ost in de directe omgeving ben je
uitstekend verbonden. Het Hafenpark,
een modern speel- en sportpark, bereik
je te voet – perfect om even te trainen
of te ontspannen na een heerlijke dag in
Frankfurt.
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Hamburg City

Spaldingstraße 160, 20097 Hamburg

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Heb je ooit weleens met duizenden
mensen in hetzelfde gebouw geslapen?
Nee? Probeer dan onze a&o Hamburg City
uit! Wees gewaarschuwd, het kan hier
af en toe behoorlijk levendig zijn. Aan de
andere kant wordt het nooit saai wanneer
schoolklassen, families, clubs en groepen
uit de hele wereld elkaar ontmoeten.
m
m
da
Met meer
ein dan 550 eenpersoons-,
St

tweepersoons- en familiekamers alsook
slaapzalen voelt deze a&o aan als een
echt vakantiekamp, een groot paleis
of als een dorpsgemeenschap – laat je
fantasie de vrije loop! Wat geen fantasie
is: de grote lobby met snackbar, biljart- en
tafelvoetbaltafel en een prachtig dakterras
met het mooiste uitzicht over Hamburg.
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Begin je dag met een haring op brood
aan de steigers – geheel in de Hanzetraditie.
Al wandelend langs de haven kun je de
prachtige Elbphilharmonie in HafenCity
al van verre zien opdoemen. In het trendy
Schanzenviertel kun je het Rote Florakraakcomplex bewonderen, winkelen in
originele boetieks in het Karoviertel en in
het Planten un Blomen Park van de zon
genieten, gewapend met picknickdeken en
"Franzbrötchen" (kaneelbroodje). 's Avonds
bruist en glinstert de Reeperbahn in de
wijk St. Pauli in honderden kleuren. Hier
wisselen toeristen, feestgangers en bekende
performers elkaar af tot de straat in de Große
Freiheit overgaat. Na
alle drukte zul je zeker
uitkijken naar een
comfortabel bed – we
hebben er meer dan
genoeg, verspreid over
maar liefst vier a&ovestigingen in
Hamburg.

aohostels.com

Hamburg
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Hamburg Hammer Kirche / Hauptbahnhof
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a&o Hamburg Hammer Kirche

a&o Hamburg Hauptbahnhof

Hammer Landstraße 170, 20537 Hamburg Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Amsinckstraße 2-10, 20097 Hamburg

Niet alleen de prijs is bescheiden: de
kleinste a&o-vestiging in Hamburg biedt
68 kamers op een centrale locatie en in
een rustige omgeving op slechts 5 minuten
A&O Hamburg Hammer Kirche
loopafstand van het metrostation Hammer
Kirche. In de buurt kun je ontspannen
in het Hammer Park met ligweiden, een
minigolfbaan en een weelderige

tuin. Kinderen genieten in dit park van de
speeltuin en het peuterbadje. Mocht het
eens slecht weer zijn in Hamburg, kunnen
onze jonge gasten gebruikmaken van de
kinderhoek. Boekenwurmen komen aan
hun trekken met onze boeken en snackbar.

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Hier werden vroeger goederen uit de
hele wereld opgeslagen; tegenwoordig
slapen mensen van over de hele wereld
A&O Hamburg in
Hauptbahnhof
278 eenpersoons-, tweepersoons-, en
familiekamers alsook slaapzalen. Het
prachtige gebouw van rode bakstenen
vlakbij het centraal station is niet te missen.
Alle belangrijke OV-verbindingen brengen

je vanaf hier naar elke hoek van Hamburg.
Als je geen zin hebt om de trein te pakken,
leen je gewoon een fiets. Onze charmante
receptiemedewerkers verraden graag de
mooiste fietspaden van de Hanzestad. Als
je ze liever zelf ontdekt, helpt het gratis
highspeed Wi-Fi je een handje; deze vind
je overigens in alle a&o's
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Hamburg Reeperbahn
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a&o Hamburg Reeperbahn
Reeperbahn 154, 20359 Hamburg
Deze combinatie van opwindend en
betaalbaar vind je alleen in onze a&o aan
de roemruchte Reeperbahn. De populaire
A&O Hamburg Reeperbahn
Große Freiheit, Landungsbrücken en
Fischmarkt liggen op een steenworp
afstand van je comfortabele kamer.
Hier slaap je midden in de meest
opwindende wijk van Hamburg in een

van de 309 eenpersoons-, tweepersoons-,
familiekamers of slaapzalen. Je kunt je
auto maar beter laten staan, bij voorkeur
op onze eigen parkeerplaats. Een kleine
tip: een kleine bar met de leukste
barkeepers van de Hanzestad vind je
gewoon in onze a&o lobby, net zoals een
tafelvoetbal- en biljarttafel.
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Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110
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Wij nemen
onze
service zeer
serieus,
maar altijd
met een
glimlach.
everyone
can travel
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Tijdens het carnavalsseizoen is Keulen
leuker dan ooit! In het bolwerk van
carnaval kan het zogenaamde "vijfde
jaargetijde" perfect gevierd worden samen
met alle andere narren en dwazen; vergeet
niet iedereen met "Kölle Alaaf" te groeten!
Voor de liefhebbers van verfijnde smaken
is het Chocolademuseum een geweldige
bestemming, of ook het Museum Ludwig
met zijn uitstekende tentoonstellingen
van moderne kunst. Vergeet niet de
indrukwekkende Dom van Keulen te
bezoeken, dit UNESCO Werelderfgoed is
bijna 158 meter hoog. Je vindt de Dom, het
Museum Ludwig en
je comfortabele bed
in een van de a&o's
vlakbij het centraal
station van Keulen.

Köln Dom

aohostels.com

Keulen

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

De ligging van deze a&o is al net zo
comfortabel als onze bedden: twee
minuten te voet naar het centraal station,
en slechts enkele stappen naar de Keulse
Dom. Als je na een lang carnavalsfeest zo
moe bent dat je bijna instort, ben je bij
ons aan het juiste adres. Plof neer in een
van de 41 eenpersoons-, tweepersoons- of
familiekamers, natuurlijk – zoals in elke

a&o – inclusief badkamer met douche/wc
en gratis highspeed Wi-Fi in het gehele
gebouw. Er is geen betere manier om de
dag te beginnen dan met ons uitgebreide
all-you-can-eat ontbijtbuffet op de begane
grond. Onze behulpzame medewerkers
bij de receptie zorgen 24 uur per dag voor
een extra portie goed humeur
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a&o Köln Neumarkt

Ursulaplatz 10-12, 50668 Keulen

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Mauritiuswall 64/66, 50676 Keulen

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Arriveer je per trein? Slechts enkele
stappen leiden direct naar het a&o Köln
Hauptbahnhof en je comfortabele bed. Je
hebt de keuze tussen 39 eenpersoons-,
tweepersoons, of familiekamers –
alsook slaapzalen – allemaal uitgerust
met badkamer, douche en wc. Keulse
ontspanning vind je bij het all-you-can-

eat ontbijtbuffet. Je selfies met de Keulse
Dom stuur je eenvoudig naar het thuisfront
met behulp van het gratis highspeed-WiFi-netwerk. Overigens, de Dom is speciaal
voor jou slechts 500 meter verderop
gebouwd!

a&o Neumarkt is gelegen in de prachtige
en schilderachtige Altstadt-Süd
(zuidelijke binnenstad), met een optimale
metroverbinding. Tussen cafés, restaurants
en een bruisende multiculturele sfeer in
een van de kleurrijkste wijken van Keulen
word je opgewacht door 173 eenpersoons-,
tweepersoons-, en familiekamers alsook
slaapzalen. We hebben ook een gezellige

lounge met een goedgevulde snackbar
en lekkere drankjes. Mocht er een hap
van je “sauerbraten” op je kleding landen,
dan kun je gewoon van onze wasmachine
voor gasten gebruikmaken. Tijdens
het wachten kun je je vermaken aan de
biljart- of tafelvoetbaltafel, of even surfen
via het gratis highspeed Wi-Fi netwerk,
beschikbaar in het gehele gebouw.
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Köln Hauptbahnhof / Neumarkt
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a&o Köln Hauptbahnhof (centraal station)
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Vind je Berlijn toch te druk? Ga dan naar
Leipzig! "Hypezig" wordt gezien als een
echte insiders tip: de artistieke, creatieve
en alternatieve scene groeit elke dag
verder – een bezoekje aan Leipzig is nu
waarschijnlijk spannender dan ooit tevoren.
Als je het niet zo hebt met hypes, maar
jezelf liever onderdompelt in geschiedenis,
dan moet je zeker een bezoek brengen aan
het Bach-Museum: in het oudste gebouw
van het Thomaskirchhof in het westelijke
deel van de oude binnenstad kom je
alles te weten over de grondlegger van
de barokmuziek. Toch liever iets voor de
kleintjes? Dan is de
Leipzig Zoo een echte
must-see, slechts 10
minuten lopen vanaf
a&o aan het centraal
station.

Leipzig Hauptbahnhof
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a&o Leipzig Hauptbahnhof (centraal station)
Brandenburger Straße 2, 4103 Leipzig

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Deze a&o, direct aan het centraal station
gelegen, is omgeven door geschiedenis:
tijdens het keizerrijk huisden deze stenen
het Rijkspostgebouw, vandaag de dag zijn
hier mensen van over de hele wereld te
vinden. Wij beschermen jouw slaap, terwijl
de Duitse overheid dit historische gebouw
beschermt, een echt historisch monument

met zijn gerenoveerde historische gevel.
Hier vind je 163 moderne eenpersoons-,
tweepersoons- en familiekamers alsook
slaapzalen, een kinderhoek voor onze
kleine gasten en een parkeerplaats voor
10 auto's. Laat je niet misleiden door de
prachtige lobby – de prijs is desondanks
ongelooflijk aantrekkelijk.
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De hoofdstad van Beieren is niet alleen
de moeite waard tijdens "d'Wiesn", het
traditionele Oktoberfest, wanneer mensen
uit de hele wereld het grootste volksfeest
ter wereld vieren. München is een
fantastische bestemming tijdens de warmere
dagen. Maak een fietsritje door de Engelse
Tuin, tank even bij in een biertuin met
een Weißwurst met zoete mosterd, doe
een dutje aan de Isar rivier, of neem er
zelfs een verfrissende duik. Het Museum
Brandhorst en de Pinakothek der Moderne
zijn geweldige kunstbestemmingen als
het regenachtiger is buiten. En voor
regionale souvenirs
ter herinnering aan
je trip naar München
kun je over de
Viktualienmarkt in
de oude binnenstad
flaneren, niet ver van
de Alter Peter, de
oudste parochiekerk
van de stad.
40

München Hackerbrücke
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a&o München Hackerbrücke
Arnulfstraße 102, 80636 München

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

214 tweepersoons- en familiekamers,
alsook slaapzalen, wachten op je –
sommige
zelfs met balkon en ligbad. Nee,
A&O
München Gesamt
dat las je niet verkeerd: ligbad! Daarnaast
kun je gebruikmaken van de gastenkeuken,
wasmachine, biljarttafel, een parkeerplaats
voor auto's en bestelwagens en de
kleintjes kunnen zich vermaken in de

kinderhoek. En omdat het bijna te mooi
klinkt om waar te zijn, is er ook nog eens
een feestelijk toetje: het dakterras op de
5e verdieping biedt een adembenemend
panoramisch uitzicht op de Alpen en
München – wij weten hoe je luxe aan kunt
bieden voor een aantrekkelijke prijs!
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München Hauptbahnhof / Laim
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a&o München Hauptbahnhof (centraal station)

a&o München Laim

Bayerstraße 75, 80335 München

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

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

Voor deze prijs vind je gegarandeerd geen
(studenten)kamer in München: onze a&o
bij het centraal station ligt op slechts vijf
minuten lopen van het Oktoberfestterein
bij de Theresienwiese, en de oude
binnenstad strekt zich praktisch uit voor
onze ingangsdeur. Ondanks de centrale
ligging, zul je hier zeker rustig slapen. Het

hotel, met 73 eenpersoons-, tweepersoonsen familiekamers alsook slaapzalen is
relatief klein en erg rustig, veel kamers
liggen aan de achtertuin, ver weg van
de bruisende stad. Om je vertrek nog
moeilijker te maken, bieden wij daarnaast
nog een bijzondere highlight: bijna alle
kamers hebben een balkon.

De jongste telg in de a&o-familie in
München biedt de ideale accommodatie
voor liefhebbers van frisse lucht. Het
Schlosspark Nymphenburg en de Hirschgarten
liggen praktisch in de voortuin. Maak je geen
zorgen, het is niet bepaald niemandsland: het
centraal station ligt slechts vier stations verderop.
Het hotel biedt 214 eenpersoons-, tweepersoonsSchlosspark
en familiekamers,
alsook slaapzalen, 25

parkeerplaatsen, wasmachines en een
keuken voor de gasten en een kinderhoek. De
vergaderzaal is ideaal voor een (korte) bespreking,
de tafelvoetbal- en biljarttafel nodigen je uit om
een levendig potje te spelen en de goed gevulde
snackbar lest elke dorst. Mocht je toch naar
iets anders op zoek zijn, vraag dan gewoon
een van onze receptiemedewerkers – ze
helpen je verder met een lach.

Margaret

he-Danzi-S
traße

Wotanstraße

München
Hauptbahnhof

a&o

Landsb
erger S
traße

Fürstenrieder Straße

Perhamerstraße

Lutzstraße

Schifferlstraße

Rapotostraß
e

atz

rdten-Straße

City-Center

Pronnerpl

Von-der-Pfo

g
in

42

Theresienwiese
(Oktoberfest)

München-Laim

a&o München Laim
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Neurenberg – er is geen betere stad om in
de stemming te komen voor de meest
feestelijke tijd van het jaar. Tussen de
middeleeuwse architectuur ligt de beroemde
Christkindlesmarkt, waar de heerlijke geur
van glühwein en peperkoek bezoekers
verwelkomt. Neurenberg is absoluut de
moeite waard, ook buiten de kerstperiode.
Moderne kunst en designklassiekers zijn
te bewonderen in het Neues Museum. In
het Albrecht-Dürer-Haus, een prachtig
vakwerkhuis, ontdek je hoe en waar de
schilder ongeveer 20 jaar heeft gewoond
en gewerkt. Een echte trekpleister is Zum
guldenen Stern, de oudste worstkeuken
ter wereld, waar je
tot laat in de avond
knus kunt eten. Na
afloop kun je van een
middernachtsnack
genieten in onze bar,
die de hele nacht voor
onze gasten geopend is.

Nürnberg Hauptbahnhof

aohostels.com

Neurenberg

a&o Nürnberg Hauptbahnhof (centraal station)
Bahnhofstraße 13-15, 90402 Neurenberg

A&O Nürnberg Hauptbahnhof

zitplaatsen om ontspannen Sky TV
te kijken. Daarnaast is er ook een
gastenkeuken en -wasmachine, plaats
voor vier auto's, drie vergaderzalen, een
speelhoek voor kinderen en veruit de
meest ontspannen receptie van heel
Neurenberg.
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Onze a&o-accommodatie ligt op slechts
enkele minuten loopafstand van het
centraal station van Neurenberg. Je
hebt de keuze uit 116 eenpersoons-,
tweepersoons-, en familiekamers of
slaapzalen. De door licht doorstroomde
lobby biedt een goed gevulde bar,
tafelvoetbal- en biljarttafel en voldoende

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

45
Hinterm Bahnhof

In de stad van Daimler en Porsche, is het
Mercedes-Benz Museum een absolute
must. Het is het meest bezochte museum
van Stuttgart: alle klassieke bolides zijn
te vinden in één indrukwekkend gebouw,
waar in de zomer ook fantastische
openluchtconcerten plaatsvinden.
Daarnaast bevindt zich nog een van de
meest bezochte musea in heel Duitsland
in Stuttgart: de Neue Staatsgalerie.
Het gebouw van de architect Stirling
wordt beschouwd als een icoon van de
postmoderne architectuur. De mooiste
feesten van de Zwabische regio worden
in de lente en herfst
georganiseerd op de
Cannstatter Wasen
aan de Neckar rivier,
slechts 15 minuten
met de trein vanaf je
comfortabele bed in
onze a&o in Stuttgart.

Stuttgart City

aohostels.com

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

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Vroeger was dit de grootste zuivelfabriek
van Duitsland; nu is het de mooiste
accommodatie die Stuttgart te
bieden heeft. Slaap in een van de 237
tweepersoons- of familiekamers, of op
een van de slaapzalen, met fantastische
OV-verbindingen vanaf je hotel. Er is
een kinderhoek, een snackbar, een
tafelvoetbal- en biljarttafel, een

gastenkeuken en drie vergaderzalen. Het
gebouw is omgeven door biertuinen en
mineraalbaden. Het historische centrum
is snel te bereiken met de trein, het
winkelcentrum Milaneo ligt op slechts
vier loopminuten afstand. Of kijk een film
bij het UFA Filmpalast om de hoek. Geen
kleingeld meer? Geen zorgen: onze lobby
heeft gratis Sky TV.
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Een stad met een schier eindeloos aanbod
aan cultuur en geschiedenis. In het prachtige
Weimar kun je in de voetsporen van briljante
persoonlijkheden treden, bijvoorbeeld
in het Goethe-Nationalmuseum, in de
residentie van Schiller of in het Cranachhaus
– allemaal dicht bij elkaar te vinden in de
oude binnenstad. Bezoek ook het Dolomiti
ijscafé op het marktplein, waar je de keuze
hebt tussen 36 verschillende soorten ijs. In
het zuiden van Weimar vind je het barokke
Schloss Belvedere met een park van 43
hectare, een wintertuin en een doolhof.
Ideaal voor een heerlijke verkentocht te fiets
of te voet op zonnige
dagen. Weimar heeft
ook liefhebbers van
moderne architectuur
en kunst iets absoluut
unieks te bieden: de
vele Bauhaus-locaties
die over heel Weimar
verspreid zijn.
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Weimar
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a&o Weimar
Buttelstedter Straße 27c, 99427 Weimar

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Deze aantrekkelijk geprijsde a&o heeft
zijn eigen volleybalveld, fruitweide en een
speeltuin. Bij slecht weer kun je binnen
stoom afblazen met een potje tafelvoetbal
of biljart, of naar hartenlust Wii spelen.
Als je liever even wilt ontspannen, kun
je je terugtrekken naar een van de
135 eenpersoons-, tweepersoons- of

familiekamers, of naar je eigen slaapzaal.
Omdat Weimar relatief overzichtelijk is,
kun je de auto of bus parkeren op onze
parkeerplaats en ontspannen bij ons een
fiets huren – of neem de bus, die recht
voor onze deur stopt.
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De provinciehoofdstad van Stiermarken
is sinds 2011 een heuse UNESCO City
of Design. Met de levendige creatieve
scene van de stad, is deze titel ook zeker
verdiend; veel jonge labels en ontwerpers
hebben zich hier reeds gevestigd. De
oudste en grootste markt van Graz is
de Kaiser-Josef-Markt. Hier kun je van
maandag tot en met zaterdag proeven van
lokale, verse lekkernijen. In het prachtige
stadspark staat het indrukwekkende
Kunsthaus Graz, met een collectie
hedendaagse kunst, niet ver van de Dom
van Graz. Een beroemde zoon van de stad
is Arnold Schwarzenegger; aan hem is
een museum gewijd
in Thal, op 4 km van
de stad. Dit dorp is
moeiteloos te bereiken
met de trein, het
centraal station ligt
immers vrijwel direct
naast ons a&o-hotel.

Graz Hauptbahnhof

aohostels.com

Graz

a&o Graz Hauptbahnhof (centraal station)
Eggenberger Straße 7, 8020 Graz

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Dit a&o-hotel in het mooie Graz ligt direct
aan het centraal station en biedt de ideale
uitvalsbasis om de omgeving per trein
te ontdekken. Vanaf hier kun je te voet
naar alle bezienswaardigheden die de
stad te bieden heeft; ook de tram stopt
direct voor de deur. Het hotel heeft 120
gezellige eenpersoons-, tweepersoons-,

en familiekamers, alsook slaapzalen.
Daarnaast vind je hier een tafelvoetbalen biljarttafel, een bar, boekenruilplaats,
kinderhoek en vergaderzaal. En als we
zeggen dat het hotel centraal ligt, dan
menen wij het ook: Schloss Eggenberg ligt
op slechts 15 minuten afstand.
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De bekendste bezienswaardigheid van
de stad is de Festung Hohensalzburg, een
van de grootste kastelen van Europa. Van
daaruit heb je een fantastisch uitzicht over
heel Salzburg, dat zich uitstrekt tot aan de
Alpen. Schloss Hellbrunn komt recht uit
een sprookjesboek; het ligt ten zuiden van
de stad, met een reusachtig aangrenzend
slotpark met een eigen dierentuin. Koop
een combi-ticket om het kasteel, het park
en de dierentuin in één dag te bezoeken.
De Hangar-7, gelegen bij de luchthaven, is
ontzettend indrukwekkend – een spannend
vliegtuigmuseum met futuristische
glasarchitectuur en historische vliegtuigen.
Het populairste museum
in Salzburg is het Haus
der Natur, een natuurhistorisch museum
in een monumentaal
gebouw, dat binnen
slechts 15 minuten te
bereiken is vanaf het a&o
aan het centraal station.

a&o Salzburg Hauptbahnhof (centraal station)
Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Een waanzinnige combinatie van oud en
nieuw in één gebouw: in deze designa&o, op slechts 500 meter van het
centraal station, slaap je in een historisch
monument. Een voormalige broodfabriek
is omgebouwd tot een moderne, stijlvolle
accommodatie met 116 eenpersoons-,
tweepersoons- en familiekamers, alsook

slaapzalen. Kleine gasten kunnen lekker
spelen in de kinderhoek, terwijl de
volwassenen zich zullen verheugen op de
goedgevulde snackbar. De lobby nodigt
gasten uit om een potje tafelvoetbal of
biljart te spelen, en onze ontzettend
vriendelijke medewerkers staan 24 uur per
dag voor je klaar!

traße
Breitenfelders

Salzburg
Hauptbahnhof

erstraße
Vogelweid

aße
str
ten
Las

lbe
Eng
e

latz
rP
role

Ferdin
and-P
orsch
e-S
traß
e
Ra
ine
rstr
aße

Stauffenstraße

Süd
ti

Elisabethstraße

Jahnstraße

Louise-Piëch-Straße

aße
str
ten

Bayerhamerstraße

ße

e
Bayerhamerstraß

tr a

-W
eg

b-S

Gingler Straße

rt-W
eiß

rl-W
urm

Las

Engelbert-Weiß-Weg

ße
tra
eth
s
ab

ße
tra
-S

Ka

a&o

e

raß

a&o Salzburg
Hauptbahnhof

Eli
s

Plainstraße

Ba

fst

ho

hn

Au
gu
stGr
ub
erStr
aß
e

e
Vogelweiderstraß

Fanny-von-Lehnert-Str. 4, 5020 Salzburg

en
-Hag
Julius

52

Salzburg Hauptbahnhof

aohostels.com

Salzburg
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Als Mozart nog in leven zou zijn, zou ook het
hedendaagse Wenen hem zeker bekoren.
Op het gebied van architectuur is er
ontzettend veel te zien in de Oostenrijkse
hoofdstad: het Schloss Belvedere, de
Stephansdom, de Wiener Staatsoper en
het Kunstmuseum Albertina, om maar
enkele voorbeelden te noemen. Wenen
is een paradijs voor cultuurliefhebbers,
maar ook voor fijnproevers: de Weense
Naschmarkt is de grootste markt van
de stad met nationale en internationale
specialiteiten, zelfs uit Japan en China. De
Weense koffiecultuur kun je beleven in
de talrijke traditionele cafés die verspreid
zijn over de gehele binnenstad. En in het
Shoppingcenter Kalke
Village bevindt zich
een heel bijzondere
bezienswaardigheid:
een toilet ontworpen
door de befaamde
architect Hundertwasser.

a&o Wien Hauptbahnhof (centraal station)
Sonnwendgasse 11, 1100 Wenen
Centraal, aantrekkelijk geprijsd en
ongelooflijk mooi – dit alles staat je te
wachten als je een bezoek brengt aan ons
a&o-hotel in Wenen, waar je kunt kiezen
uit 301 eenpersoons-, tweepersoonsen familiekamers alsook slaapzalen.
Naast de fantastische lounge waar je
kunt ontspannen, een boek kunt lezen
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Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110
of en potje tafelvoetbal of biljart kunt
spelen, vind je ook een kinderhoek, een
vergaderzaal, een gastenkeuken en
-wasmachine en parkeerplaatsen voor
auto's en bussen. Schloss Belvedere ligt
recht voor de deur, en de treinen van het
centraal station zijn hier je buren. Ja, we
kunnen het zelf ook nauwelijks geloven.
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Wien Hauptbahnhof
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a&o Wien Stadthalle
Lerchenfelder Gürtel 9-11, 1160 Wenen

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Buiten mag het er misschien mooi uitzien,
binnen is het nog mooier. Deze moderne
a&o is gelegen in een mooi gebouw
met alles wat je nodig hebt voor een
perfecte stedentrip: 134 eenpersoons-,
tweepersoons- en familiekamers en
slaapzalen, tafelvoetbal en biljart, een
leeshoek en een kinderhoek, een

vergaderzaal en een goedgevulde bar
met snacks. Het stadscentrum en de
Mariahilferstraße winkelstraat liggen om
de hoek. En het mooiste bewaren we voor
het laatst: een verleidelijke binnentuin met
banken en parasols in de zomer, om het
gezellige samenzijn nog aantrekkelijker te
maken.
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Het is groot.
Het is
eenvoudig.
Het is
centraal.
Het is alles,
wat je
nodig hebt.
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De stad van de gondels is een fantastische
bestemming voor een stedentrip – ook als
de Biennale di Venezia alweer voorbij is.
Het bekendste plein in Venetië is het San
Marcoplein, met het Dogepaleis en de San
Marcokerk (gratis toegang!). De bekendste
brug van de stad is zonder twijfel de Ponte
di Rialto over het Canal Grande, die zich al
meanderend een weg baant door de
romantische lagunestad. Geen zin in een
klassiek Italiaans restaurant? Ontdek een
van de vele fantastische bàcari's, waar je
Venetiaanse tapas – cicheti – kunt proeven.
's Avonds transformeert de Campo Santa
Margherita, waar
Venetianen verse
vis en fruit kopen,
van marktplein
tot bruisende
ontmoetingsplaats
voor jongeren en
studenten.

Venedig Mestre

aohostels.com

Venetië

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

Eindelijk kun je een stedentrip naar Venetië
boeken voor een aantrekkelijke prijs, met goede
en vooral lekkere bedden: in 309 eenpersoons-,
tweepersoons-, familiekamers en slaapzalen.
Niet zomaar ergens in een buitenwijk, maar
centraal gelegen met een fantastische OVverbinding vlakbij het treinstation VeneziaMestre. De designlobby heeft een eigen a&o
café; van het ontbijt geniet je in stijl in het atrium

met bijzonder veel licht. Met airconditioning,
een ondergrondse parkeergarage, fietsverhuur,
gastenkeuken en -wasmachine, vergaderruimte
en kinderhoek vind je hier zeker weten alles
wat je hartje begeert tijdens een verblijf in
een van de meest romantische steden ter
wereld. Maar er is meer: een biljarttafel en
24-uurssnackbar, met geweldige mensen
zowel voor als achter de toonbank.
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De hoofdstad van Tsjechië wordt ook wel de
"Gouden Stad" genoemd; als je Praag bij
mooi weer bezoekt, weet je waarom:
wanneer de zon schijnt op de vele
zandstenen torens die de stad kenmerken,
schittert Praag in de mooiste tinten
goud. Het nationale gerecht is gebraden
varkensvlees met knoedels en kool,
geserveerd met pannenkoeken na – zo
lekker! Franz Kafka werd geboren in Praag,
zijn foto's en brieven zijn te bezichtigen
in het Kafka Museum aan de Moldau.
Het oudste plein in de binnenstad is de
Staroměstské Náměstí, waar het hele jaar
door markten en evenementen plaatsvinden.
Een wandeling over de Karelsbrug wordt
beloond met een
heerlijk panoramisch
uitzicht over Praag.
Vanaf hier kun je ook
de Praagse Burcht met
de Sint-Vituskathedraal
zien opdoemen.

Prag Metro Střížkov

aohostels.com

Praag

a&o Prag Metro Střížkov
Děčínská 1, 18000 Praag

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

De naam verklapt het al: deze a&o is
zeer handig gelegen, vlakbij het Praagse
metronetwerk. In slechts 15 minuten
bereik je alle mooie en bezienswaardige
hoekjes van de stad – en dat zijn er nogal
wat! Onze medewerkers verraden je graag
insider tips en hebben stadsplattegronden
voor je klaarliggen. 359 eenpersoons-,
tweepersoons- en familiekamers, alsook

slaapzalen, zijn hier over 13 verdiepingen
te vinden. Bezoek ons met je hele familie
of (sport)club, we hebben plaats voor
iedereen! Om ervoor te zorgen dat jij
zorgeloos van Praag kunt genieten, bevindt
zich in de lobby een geldautomaat, een bar
met hapjes en drankjes die de gehele dag
en nacht geopend is, een kinderhoek en
gratis Wi-Fi in het gehele gebouw.
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Prag Rhea
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a&o Prag Rhea
In deze gloednieuwe design-a&o is alles
mooier, moderner en beter geworden
na de renovatie – alleen de prijs is even
aantrekkelijk gebleven. Bezoek ons in
je eentje, met een groep of zelfs met
de hele buurt – in 350 eenpersoons-,
tweepersoons- en familiekamers en
slaapzalen is er plaats genoeg voor
iedereen. Kom je met de bus? Dan kun

je deze veilig parkeren op onze eigen
parkeerplaats. Er is een kinderhoek voor
de kleintjes, een gemeenschappelijke
werkplaats voor je collega's, een
gastenkeuken voor budgetreizigers, een
bar om een date mee naar toe te nemen en
een biljarttafel om een spelletje te spelen.
Zoals je ziet: we hebben aan alles gedacht.
Het enige wat nog ontbreekt... ben jij!
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Hogehilweg 22, 1101 CD Amsterdam

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Deze a&o ligt op slechts twee minuten
loopafstand van het metrostation –
Amsterdam
ArenA
Biljmer haltes ben je midden
binnen enkele
Arena
Amsterdam vlakbij alle
in de binnenstad,
bezienswaardigheden. Met 353
Heineken
Music Hall
eenpersoons-, tweepersoons- en
familiekamers alsook slaapzalen is er meer
dan genoeg plaats voor jou en je hele
voetbalteam. Aan de linkerzijde van het

pand doemt de Johan Cruijff Arena op, het
grootste stadion van Nederland en een
concertzaal waar sterren van over de hele
wereld optredens geven; aan de rechterzijde
vind je Bjilmer
het Park
rustige Nelson Mandela Park.
Als het regent, is de gezellige lounge met
snackbar en tafelvoetbal- en biljarttafel
de beste plek om tijd door te brengen met
mensen van over de hele wereld.
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a&o Amsterdam Zuidoost
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De stad van tulpen en fietsen is een
metropool in zakformaat. Internationale
flair, fantastische musea en een opwindend
nachtleven – welkom! De beste manier om
de stad te verkennen? Per fiets, natuurlijk –
huur er eentje van ons en ontdek de stad in
je eigen tempo. Het Rijksmuseum, met zijn
enorme collectie schilderijen en objecten,
is gehuisvest in een indrukwekkend
gebouw; het monumentale pand van
Cuypers is een kunstwerk op zich, met
vele prachtige decoraties. Vlakbij kunnen
bezoekers van het Stedelijk Museum
genieten van moderne kunst en de
wereldberoemde werken van Vincent in
het Van Gogh Museum bewonderen. De
beste straatjes om
te winkelen zijn de
Haarlemmerdijk en
de Haarlemmerstraat:
hier vind je alles, van
vintage kleding tot
designstukken – voor
ieder wat wils.

Amsterdam Zuidoost
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Een reuzenrad, achtbaan en sprookjesachtige
tuin midden in het centrum van de stad:
Tivoli is een amusements- en recreatiepark
met prachtige verlichting in de late uurtjes.
De Deense hoofdstad is een geweldige
plek om per fiets te verkennen, met een
geweldig netwerk aan fietspaden. Neem
je zwembroek maar mee: de haven is
zo schoon dat je er zelfs een duik kunt
nemen. Snel een belegde Smørrebrød voor
onderweg en op naar de vele winkels! In
de voetgangerszone Strøget en het grote
warenhuis Illum vind je zeker weten alles
wat je shoppinghart begeert. Heb je zin
in beweging? In de wijk Nørrebro ligt
direct naast het a&o
het Mimersparken,
een complex
met futuristische
speelplaatsen, een
basketbalveld,
voetbalvelden en
een meterslange
graffitimuur.
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Kopenhagen Nørrebro

aohostels.com

Kopenhagen

a&o Kopenhagen Nørrebro

a&o

Tagensvej 135-137, 2200 Kopenhagen

Reserveringscentrale: +49 30 80 947 5110

Als je een stijlvolle stad als Kopenhagen
bezoekt, hoor je ook te slapen in stijl. In
het hart van de trendy studentenbuurt
Nørrebro vind je het design-a&o met
168 tweepersoons- en familiekamers en
slaapzalen. Omringd door talloze cafés,
restaurants en kunstenaars is Tagensvej
de ideale uitvalsbasis om de Deense
hoofdstad te verkennen. Kopenhagen

is een fantastische stad om per fiets
te ontdekken – de fietsen staan al voor
je klaar bij ons, de auto kun je op onze
parkeerplaats stallen. Er is een coworkingruimte om een snelle e-mail te
sturen, een goed gevulde snackbar voor
de kleine trek, en als je graag zelf kookt
kun je van de gastkeuken gebruikmaken –
is dat niet hygellig?
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Nostalgische straatlantaarns, gesneden
houten deuren, gebogen winkelborden – een
wandeling door de steegjes van de oude stad
van Warschau voelt bijna als een reis door de
tijd. Het marktplein met restaurants en cafés
nodigt je uit om een kopje thee te drinken en
te genieten van Poolse specialiteiten. Na het
winkelen voor souvenirs kun je je vergapen aan
prachtige paleizen en musea, in de Nieuwe Stad
bevinden zich enkele van de mooiste kerken
van Warschau. Parken zoals de Saksische Tuin
of het Kasniki Park, alsook de Vistula rivier staan
garant voor ontspannen momenten. Ten westen
van het centrum, in de wijk Wola, bevindt zich
onze a&o – te wachten om door jou ontdekt te
worden. In slechts 10 minuten
kun je vanaf hier de
bezienswaardigheden
van Warschau snel en
gemakkelijk bereiken –
ongeveer even lang
als het duurt om
een zapiekanka te
verorberen!
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Warschau Wola
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Warschau

a&o Warschau Wola

a&o

coming
soon

Kasprzaka 18/20, 05-077 Warschau

Reserveringscentrale: +48 80 07 07 244

Veel comfort en design tegen een lage
prijs: onze a&o Warschau Wola heeft
200 eenpersoons-, tweepersoons- en
familiekamers en slaapzalen, met in totaal
650 bedden – veel ruimte voor jou en voor
je vrienden, familie of collega's. Wij bieden
meer dan alleen een locatie dicht bij het
centrum; wij hebben ervoor gezorgd dat
elke reiziger zich volledig thuis voelt: zo

hebben we altijd 24-uursservice met snackbar,
een wasserette en keuken voor onze gasten,
en parkeerplaatsen. Vermaak is gegarandeerd
met een tafelvoetbal- en biljarttafel en
gratis highspeed Wi-Fi! Als je nog snel even
wil werken, kun je altijd een plekje vinden
in onze mooie lobby. En mocht er nog iets
ontbreken – onze medewerkers helpen je
graag verder, altijd met een glimlach!
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Vers.
Gezond.
En zooo
lekker.

24-uurs snackbar
In alle a&o’s vind je frisdranken, cocktails,
bier, snacks, koffie en nog veel meer. 24 uur
per dag.
All-you-can-eat ontbijtbuffet
Alle a&o-vestigingen bieden een uitgebreid ontbijt
met verse (volkoren)broodjes, brood, eieren,
kaas en worst, Kellogg’s ontbijtgranen, melk,
yoghurt en kwark, vruchtensappen, verse koffie,
verschillende soorten thee, alsook knapperig en
vers fruit.
Lunchpakket
Voor onderweg bereiden wij graag je lunchpakket
voor: een verse sandwich, water, fruit en iets
zoets voor een glimlach onderweg.

Wij houden van goed eten. Daarom serveren wij onze gastenalleen
voeding, die we zelf ook graag eten.

Half- en volpension
In al onze vestigingen kunnen gasten een half- of
volpension reserveren. Ons versbereide menu
bestaat uit voorgerechten (saladebuffet), een
hoofdgerecht, nagerecht en een drankje.
Het avondeten wordt geserveerd tussen 17 en 21
uur. Het is het handigste als je alvast je voorkeur
voor een etenstijd aangeeft tijdens het boeken.
Grillavond
In bijna alle hotels en hostels kan je, met
halfpension en bij goed weer, ook voor een
grillavond kiezen in plaats van het menu.
Speciale wensen
Je kunt eventuele allergieën en bijzondere wensen
7 dagen voor aankomst doorgeven. We zorgen
graag voor een passend menu.
Nog een laatste opmerking:
Boek alsjeblieft het half- of volpension, alsook de
grillavond, voor je aankomst. Zo kunnen wij onze
cateringplanning aan iedereen aanpassen.
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Wij zijn groot.
Zeer groot.
Ja, ook groot
genoeg voor jullie.

Kamers
Grotere groepen, zoals schoolklassen, bieden wij
meisjes- en jongenskamers in groepen van vier tot
acht. Begeleiders zoals leraren en buschauffeurs
overnachten in comfortabele eenpersoons- en
tweepersoonskamers.
Jeugdvriendelijk personeel
Onze goedopgeleide medewerkers weten precies
hoe ze omgaan met minderjarigen – op een
vriendelijke en gepaste manier. Het praktische
a&o-armbandje in verschillende kleuren geeft
aan wie wat drinken mag. Onze nachtwachten
zorgen voor rust in de late uurtjes en moderne
sleutelkaarten garanderen dat elke kamer uiterst
veilig is.

Schoolklassen en grotere groepen voelen zich bijzonder welkom bij ons.
Omdat we aan echt iedereen gedacht hebben. Ook aan jullie.

Online reserveren
Een schoolreis reserveren gaat bij ons heel
eenvoudig online. Op www.aohostels.com kun je
de periode en stad ingeven om direct een aanbod
te ontvangen. Da’s pas makkelijk!
Nog meer sparen
Onze aantrekkelijke groepsprijzen richten
zich naar de verschillende jaargetijden. Het
hoofdseizoen loopt van maart tot oktober, in
het rustigere seizoen van november tot februari
overnacht je nog gunstiger. Het hele jaar door
bieden wij een extra korting voor de nacht van
zondag op maandag.
Daarnaast…
…hebben wij diepe respect voor alle begeleiders
en het harde werk dat ze doen. Daarom krijgen
leraren, buschauffeurs en begeleiders gratis
alcoholvrije drankjes.
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24/7 voor jullie daar
Reserveren
Je kunt ons elke dag bereiken, op elk moment. Alle e-mails worden binnen 24 uur
beantwoord.

Sales team
Fon +49 30 80 947 5161
Fax +49 30 80 947 5193
E-Mail sales@aohostels.com
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Fon +49 30 80 947 5110
Fax +49 30 80 947 5190
+49 30 80 947 1212
E-Mail
voor boekingen tot en met 9 personen:
booking@aohostels.com
voor boekingen vanaf 10 personen:
groups@aohostels.com

a&o

