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Klimatyzacja

 a&o-lokalizacja 

  Dworzec główny

Obsługa hotelowa 24/7

Nasza bezpłatna infolinia 
dostępna jest 24/7. Na 
zapytania pisemne 
odpowiadamy w 
przeciągu 24 godzin.

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

 +49 30 80 947 1212

Adres mailowy do 
rezerwacji < 9 osób: 
booking@aohostels.com
Rezerwacje > 10 osób: 
groups@aohostels.com

Bądź w centrum

Wszystkie obiekty są 
centralnie położone 
bądź też doskonale 
skomunikowane - w szybki 
sposób możesz dostać się 
z a&o do punktu B.

Elastyczność i 
spontaniczność

Anulacja rezerwacji 
Flex-Rate jest bezpłatna 
nawet do godz. 18 w dniu 
przyjazdu. Opłata za 
pokój następuje dopiero 
w momencie przybycia.

Hotele ze wszystkim, 
co trzeba

Wszystkie obiekty 
dysponują dostępną 24h/7 
recepcją oraz barem z 
przekąskami, bezpłatnym, 
szybkim wi-fi,
bufetem all-you-can-eat,
Sky TV w barze i 
możliwością meldunku 
24/7.

Pokoje ze wszystkim,
co trzeba

Każdy z pokoi dysponuje 
bezpłatnym wi-fi. Do 
użytku gości jest prysznic/
WC z szamponem 2w1, 
chusteczki kosmetyczne
oraz suszarka.

Usługi bagażowe

Każdorazowo grupy mają
możliwość bezpłatnego 
pozostawienia bagażu 
w hotelu. Goście 
indywidualni za drobną 
opłatą mogą skorzystać 
ze skrytek bagażowych - 
umożliwia to bezstresowe 
zwiedzanie miasta nawet 
w dniu wyjazdu.

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

 

Wypożyczalnia 
rowerów

Parking dla autobusów

Pokoje z większą 
ilością łóżek



Drodzy goście i 
partnerzy,
z prawdziwą przyjemnością 
przedstawiam Wam a&o 
w całkowicie nowym 
wydaniu. Rozpoczęliśmy 
proces restrukturyzacji 
naszych obiektów, zgodnie 
z przyświecającą nam 
maksymą: uczciwie, z fantazją 
i niepowtarzalnie. Nasz cel i 
nasza motywacja nie zmieniły 
się - nadal chcemy oferować 
naszym gościom pokoje w 
dobrej cenie i w centralnym 
położeniu, wyposażone we 
wszystko, czego potrzebują 
podróżni w obecnych czasach. 

Restrukturyzacja posuwa 
się do przodu w szybkim 
tempie. Obiekty a&o w Bremie, 
Wenecji oraz Berlin-Mitte 
stanowią wyznacznik naszego 
idealnego hotelu: nowoczesna, 
funkcjonalna aranżacja - a&o 
z jego centralnym punktem - 
lobby. Lobby - „salon” każdego 
z naszych obiektów stanowi 
tętniący życiem punkt 
spotkań podróżnych z całego 
świata. Przestronne miejsce 
przeznaczone do spędzenia 
czasu w sposób miły i radosny, 
do odprężenia się, znalezienia 
nowych przyjaciół- bądź też 
do pracy i przeprowadzania 
spotkań. Miejsce, 
umożliwiające poczucie się 
w każdej wartej zwiedzenia 
stolicy europejskiej, jak u siebie 
w domu.

Na chwilę obecną wszystkie 
obiekty a&o dysponują 
szybkim wi-fi, czynną 24/7 
recepcją z przekąskami 
i napojami, jak również 
pokojami w każdej kategorii. 
Naszym celem pozostaje 
uczynienie podróżowania 
dostępnym dla wszystkich. 
a&o stało się symbolem pokoi 
odpowiednich dla każdego, w 
najkorzystniejszym stosunku 
jakości do ceny. Klienci 
indywidualni, backpackersi, 
pary, osoby młode i w starszym 
wieku, biznesmeni, rodziny, 
wycieczki szkolne i turystyczne 

- każdy znajdzie w naszej ofercie 
coś dla siebie i zawsze będzie 
mile widziany w a&o.

Wciąż jest jeszcze dużo 
do zrobienia - dlatego też 
podwijamy rękawy i zabieramy 
się do pracy z uśmiechem na 
twarzy. Do zobaczenia wkrótce 
(po raz kolejny) w a&o!

Wasz
Oliver Winter
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Perystaza w a&o Venedig Mestre   Sala śniadaniowa w a&o Berlin Mitte

Loża i Coworking Space w a&o Kopenhaga Nørrebro

24h/7 bar z przekąskami w a&o Brema Loża w a&o Brema

Loża w a&o Berlin Mitte Kącik dla dzieci w a&o Kopenhaga

aohostels.com

Pełna światła loża z kawiarnią w a&o Venedig Mestre

Zmiany, które 
polubicie
Odkryjcie nowo urządzone wnętrza a&o. W 2017 roku nastąpiło otwarcie  
obiektów w Wenecji, Kopenhadze i Bremie. Również Berlin-Mitte  
prezentuje się od roku 2017 w nowej odsłonie.
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N
iem

cyW każdym 
wartym 
zobaczenia 
mieście w 
Niemczech 
jest min.  
jeden a&o.

Kraj poetów i myślicieli, punktualności i autostrad ma 
ma do zaoferowania dużo więcej, niż garść stereotypów. Berlin przyciąga 
każdego roku miliony turystów z całego świata. Kultura obok sztuki, obok 
historii, obok „multikulti”, obok a&o.

Na południu spędzisz u nas nocleg w dobrej cenie w Norymberdze, a 
nawet w prestiżowym Monachium. Miejsca te są doskonałym miejscem 
do połączenia urlopu na łonie natury i w mieście - większość obiektów 
a&o leży przy samym dworcu.

Hamburg to doskonałe miasto na krótki urlop w międzyczasie, z 
tego też względu są tam aż 4 a&o - wszystkie w centralnej lokalizacji i  
doskonale skomunikowane.  Można by bez końca opowiadać o Kolonii, 
Dreźnie, Lipsku itd. ,ale najlepiej przeżyć to samemu!

aohostels.com
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A
achen H

auptbahnhof

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

Akwizgran
Spacery, wycieczki do Belgii, albo po 
prostu słodkie lenistwo: położony w 
trójkącie 3 państw, zielony Akwizgran to 
prawdziwy raj dla spacerowiczów. Czy 
wiedzieliście, że Katedra w Akwizgranie 
już przed 40 laty znalazła się na liście 
światowego dziedzictwa UNESCO? 
Zobaczcie ją koniecznie!
Tuż obok, na placu Münsterplatz zróbcie 
sobie krótką przerwę, najlepiej trzymając 
Aachener Printe w jednej i placek ryżowy 
w drugiej ręce. Tętniąca życiem, pełna 
kafejek, restauracji i klubów Pontstraße 
uraczy Was kulinarnymi doznaniami, tak
byście syci i szczęśliwi 
mogli ułożyć się do 
snu na wygodnym 
łóżku w a&o am 
Hauptbahnhof.

aohostels.com

Obiekt położony na starówce, przy samym 
dworcu głównym: Nie znajdziesz bardziej 
centralnie położonego i korzystniejszego 
cenowo miejsca noclegowego. 118 pokoi 
pojedynczych, podwójnych, rodzinnych 
oraz z większą ilością łóżek, z kuchnią dla 
gości i pralnią, idealna opcja również dla 
backpackersów. Dla najmniejszych gości 
przygotowaliśmy kącik dziecięcy, również 

większe grupy bez problemu znajdą u nas 
zakwaterowanie. Parking pomieści nawet 
do 17 aut. Tytani pracy odnajdą się w 
Coworking Space, gdzie korzystać mogą 
z bezpłatnego wi-fi (dostępne w całym  
budynku!). A może na luzie - bilard albo 
piłkarzyki? Nie ma problemu. A do tego 
cola w barze z przekąskami i uśmiech 
gratis.
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a&o Aachen Hauptbahnhof

Aachen
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Berlin Friedrichshain

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

aohostels.com
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Matka wszystkich a&o’s w Boxhagener 
Kiez! Pełna życia, zurbanizowana, esencja 
Berlina: palona cegła zamiast marmuru - 
233 pokoi w dawnej fabryce, 5 minut na 
pieszo od dworca S-Bahnhof Ostkreuz. 
Z miejscem do grillowania i kuchnią dla 
gości – zbierz siły na berlińską przygodę. 
Wypożyczalnia rowerów - na przejażdżki 

po Berlinie. Boisko do siatkówki i hamaki -  
na odpoczynek po ciężkim dniu. Loża z 
barem, piłkarzyki, bilard, karaoke i strefa 
gier pozwolą zakończyć doskonały dzień 
w towarzystwie gości z całego świata. 
Krótko mówiąc: znajdziesz tu wszystko, 
czego potrzebujesz. Dokładnie w sam raz.

Berlin
Najbarwniejsze miasto w Niemczech 
ma tyle oblicz, co barwnych zakątków. 
Kulturowy tygiel w dzielnicy Neukölln, 
powiew historii pod Bramą Brandenburską, 
wycieczka pod przeszkloną kopułą 
Reichstagu, clubbing na RAW-Gelände na 
Friedrichshain, czy też niekonwencjonalne 
trendy żywnościowe w Markthalle
Neun – w Berlinie każdy znajdzie coś dla 
siebie. Przy takim wyborze dobrze zrobi 
krótki wypoczynek, np.  w promieniach 
słońca w rozległym parku Tiergarten, czy 
też na deskorolce na Tempelhofer Feld. 
A jeżeli masz dość 
currywurst, zawsze 
możesz odwiedzić 
turecki rynek na  
Maybachufer albo 
jedną z dziesiątek 
azjatyckich restauracji 
na Kantstraße w
Charlottenburgu.
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Berlin H
auptbahnhof / K

olum
bus

a&o Berlin Hauptbahnhof

Przyjedź, zamelduj się, rusz na podbój 
Berlina! Obiekt z 332 pokojami 1-, 
2-osobowymi, dla rodzin, oraz z większą 
ilością łóżek jest położony tak centralnie, 
że prosto z pociągu możesz wskoczyć 
do przytulnego łóżka. Na dachowym 
tarasie znajdziesz muzyczną lożę, bar z 
przekąskami oraz fantastyczną panoramę 

Berlina. Niżej, w lobby możesz się 
odprężyć przy partyjce piłkarzyków lub 
bilarda. Ponadto dostępne są parking, 
kuchnia dla gości, sale konferencyjne, a 
dla naszych małych gości - kącik dla dzieci. 
W Berlinie nie ma nudy! A jeżeli nawet -  
dworzec główny jest za rogiem.

Lehrter Straße 12, 10557 Berlin

a&o Berlin Kolumbus

a&o dla fanów sportu: w pobliżu 
Sportforum Hohenschönhausen, bazy 
olimpijskiej oraz licznych obiektów 
sportowych oferujemy Ci w samym 
centrum północno-wschodniego Berlina 
doskonale skomunikowany obiekt z 
240 pokojami 1-, 2-osobowymi, dla rodzin, 
oraz z większą ilością łóżek. Zabierz ze 
sobą całą swoją drużynę - znajdziesz u nas 

parking autobusowy, salę konferencyjną, 
piłkarzyki i bilard, karaoke oraz 
zróżnicowane menu śniadaniowe all-you- 
can-eat. Dopadł Cię głód w nocy? Żaden 
problem - bar z przekąskami i napojami 
otwarty jest 24/7. W lobby możesz oglądać 
Sky TV. Miłośnikom czytania zapewniliśmy 
wybór interesujących lektur.

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

aohostels.com
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a&o Berlin Hauptbahnhof

Rezerwacje: +49 30 80 947 5110
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everyone can travel

Berlin M
itte

a&o Berlin Mitte

Nasz największy a&o znajduje się w 
samym centrum akcji - Alexanderplatz, 
artystyczny Kreuzberg czy też East Side 
Gallery – wszystko jest oddalone zaledwie 
o krok od Twojego przytulnego łóżka.
Oczekuje na Ciebie 479 pokoi 1-, 
2-osobowych, dla rodzin, oraz z 
większą ilością łóżek. W Coworking 

Space możesz pracować korzystając 
z szybkiego wi-fi, grać w ogródku 
piwnym w promieniach słońca w tenisa 
stołowego lub tez wypożyczyć rower i 
ruszyć na podbój Berlina. Wolisz auto? Po 
zakończonym rajdzie po mieście możesz 
odstawić samochód na naszym parkingu 
podziemnym.

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

 
Waldemarstraße

M
an

te
u�

el
st

ra
ße

Wrangelstraße

Köpenicker Straße

Skalitzer Straße

M
ic

ha
el

ki
rc

hs
tr

aß
e

A
da

lb
er

ts
tr

aß
e

Engeldamm

Spree

H
ei

nr
ic

h-
H

ei
ne

-S
tr

aß
e

Köpenicker Straße

Oranienstraße

Annenstraße

Oranienstraße

Ostbahnhof
a&o Berlin Mitte

Nieważne 
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co robisz, 
skąd 
pochodzisz – 
jesteś 
naszym 
gościem.
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Brem
en H

auptbahnhof

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

aohostels.com
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Breitenweg

Hochstraße Breitenweg

Bremen Hauptbahnhof

a&o Bremen Hauptbahnhof

 

Z dworca głównego do pokoju, z pokoju 
na starówkę i nad Wezerę, a to wszystko 
w przeciągu kilku minut spacerkiem - ale 
tylko wtedy, jeżeli spędzisz noc w tym 
przemiłym i centralnie położonym a&o. 
Na 6 kondygnacjach znajdziesz 100 
pokoi 1-, 2-osobowych, dla rodzin, oraz 
z większą ilością łóżek. Dla naszych 

małych gości przygotowaliśmy kącik dla 
dzieci, dla Twojego auta parking, a na 
Twoje pragnienie dobrze zaopatrzony bar.  
Pracować możesz w Coworking Space 
bądź też we własnym pokoju - super 
szybkie połączenie wi-fi dostępne jest na 
terenie całego obiektu. 

Brema
Na starówce leży Schnoorviertel - 
najstarsza dzielnica miasta. W małych 
uliczkach znajdziesz unikalne sklepiki, 
rzemiosło artystyczne, kafejki i 
restauracje. Nad centrum góruje katedra  
St. Petri Dom. Niezliczone przebudowy 
i dobudowy sprawiły, że kościół jest 
obecnie połączeniem przeróżnych stylów 
i epok. Po spacerze w parku Wallanlagen 
warto zajrzeć do Kunsthalle Bremen. 
Jeszcze tylko jedno pamiątkowe zdjęcie 
z muzykantami na rynku, zaczerpnięcie 
świeżego powietrza nad Wezerą
i już można wskoczyć do łóżka w a&o 
bezpośrednio przy 
dworcu głównym.
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D
ortm

und H
auptbahnhof

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

aohostels.com

Helle

H
ansastraße

Gnadenort

König
swall

Königswall

a&o Dortmund 
HauptbahnhofDortmund

Hauptbahnhof

Prawdopodobnie najpiękniejszy lobby w 
całym Dortmundzie, które nie kosztuje 
Cię ani centa - w a&o przy samym dworcu 
głównym w centrum miasta wszystko jest 
w kratkę. Możesz tu grać w piłkarzyki, w 
bilarda, wymieniać się książkami albo 
zasiąść do pysznego drinka przy barze z 
przekąskami. Twoje pociechy zakochają się 

w przeznaczonym dla nich kąciku w parku 
Signal-Iduna-Park-Look, Twoi koledzy z 
pracy w pomieszczeniach konferencyjnych, 
a Ty być może zakochasz się w jednym, 
ze świeżo pościelonych 105 pokoi 1-, 
2-osobowych, dla rodzin, oraz z większą 
ilością łóżek.

Dortmund
Nieważne czy jesteś fanem piłki, czy też nie - 
wyskok do Niemieckiego Muzeum Piłki 
Nożnej wart jest samego niepowtarzalnego 
selfie z Tobą i przyjaciółmi przed olbrzymią 
ścianą LED. W muzeum dowiesz się 
wszystkiego na temat niemieckiego futbolu. 
Artystyczna Brückstraße - wcześniej 
dzielnica czerwonych latarni - widoczna 
jest już z lobby a&o. Bogactwo kafejek, 
restauracji i ekstrawaganckich sklepów nie 
pozwoli się nudzić. Z twórczością cyfrową 
zapoznasz się w Dortmunder U - centrum 
twórczości i kreatywności. Przez centrum 
miasta przebiega kultowa ulica handlowa 
Westenhellweg - jedna 
z najpopularniejszych 
w Niemczech i 
oddalona o jedyne 500 
metrów od Twojego 
a&o am Königswall.
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D
resden H

auptbahnhof

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

aohostels.com
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a&o Dresden 
Hauptbahnhof

Zaledwie kilka kroków od dworca 
głównego, doskonale skomunikowane ze 
wszystkimi atrakcji Drezna i okolic. Wśród 
159 pokoi 1-, 2-osobowych, dla rodzin 
oraz z większą ilością łóżek każdy może 
wybrać odpowiedni pod względem ceny 
i potrzeb. Nasi mali goście ucieszą się z 
kącika dla dzieci, dostępne są miejsca 

parkingowe oraz sala konferencyjna. Dla 
spragnionych odprężenia po bogactwie 
doznań kulturalnych i historycznych 
przygotowaliśmy piłkarzyki, bilarda oraz 
bar z przekąskami na dachowym tarasie, 
gdzie sącząc drinka można podziwiać 
przepiękną panoramę Drezna - w całości 
na nasz koszt.

Drezno
Drezno - piękności miejska! Stojąc na placu 
Theaterplatz nie wiadomo, co podziwiać 
jako pierwsze. Tu przepiękna opera 
Semperoper, tam Galeria Alte Meister, a 
jeszcze dalej olbrzymi kompleks Zwinger 
z ogrodami. Tuż za nimi znajdziesz pełne 
malowideł i rzeźb Muzeum Albertinum 
oraz odrestaurowany Kościół Najświętszej 
Marii Panny. Nie zapomnij też o jednym z 
najciekawszych muzeów w Niemczech - 
Deutsche Hygiene-Museum - z wystawami 
dotyczącymi tematów ogólnospołecznych. 
Przy takim natłoku wrażeń kulturalnych 
nie zaszkodzi mała przerwa. Na całe 
szczęście a&o jest 
oddalone o zaledwie 
kilka kroków od 
największego w 
mieście parku - 
Großer Garten.
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W tym a&o o dobry nastrój zadba nie 
tylko cena: rozpocznij swój dzień  obfitym 
bufetem śniadaniowym all-you- can-eat. 
W rozświetlonym lobby znajdziesz ofertę 
rozrywkową w postaci piłkarzyków i 
bilarda. Obiekt dysponujący 174 pokojami 
1-, 2-osobowymi, dla rodzin oraz z większą 
ilością łóżek znajduje się w pobliżu 

dworca głównego i ruchliwej Königsallee. 
Promenada Rheinpromenade znajduje się 
w odległości zaledwie kilku minut pieszo. 
A jeżeli Twoja garderoba nie powiększy 
się po wizycie na Kö, zawsze możesz 
skorzystać z naszej pralni.

Düsseldorf
Witamy w raju zakupowym Nadrenii 
Północnej-Westfalii! Na terenie niemal 1 
km przez centrum miasta biegnie pełna 
luksusowych butików Königsallee – 
bardziej znana jako Kö. Koniecznie przejedź 
się najnowszą linią kolejki U-Bahn - Die 
Wehrhahn-Linie. Prowadzi ona do centrum 
i składa się z 6 zaprojektowanych przez 
artystów i designerów stacji. Atrakcję 
stanowi również zbiór dzieł sztuki 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 
przedstawiający sztukę nowoczesną na 
wystawach K20, K21 oraz Schmela-Haus, 
jak również „Little Tokyo“ - japońska 
dzielnica „Little Tokyo“ 
położona wokół 
Immermannstraße.  
Luksus, sztuka i 
sushi – nie żałuj sobie 
Düsseldorfu!
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Nocleg w dobrej cenie możliwy jest 
również w mieście finansjery. a&o leży 
pomiędzy dworcem głównym, a targami 
Messe Frankfurt. Znaczną część gości 
stanowią biznesmeni. W 310 pokojach 1-, 
2-osobowych, dla rodzin, oraz z większą 
ilością łóżek znajdziesz miejsce dla siebie i 
wszystkich współpracowników. Znajdziesz 

tu również pomieszczenia konferencyjne 
Podróżni poszukujący wytchnienia mogą 
rozkoszować się drinkiem w barze z 
przekąskami w przestronnej loży. Kilka 
zdjęć z telefonu dla przyjaciół, których z 
Tobą nie ma? Nawet nie musisz wstawać 
z łóżka. Szybkie wi-fi dostępne jest na 
terenie całego obiektu.

Frankfurt
Widok z tarasu widokowego Main Towers 
zaprze Ci dech w piersi. Wjeżdżasz 
najszybszą windą w Niemczech, a na 
wysokości 200 m rozpościera się przed 
Tobą niezapomniany widok. Ulicą handlową 
nr 1 miasta finansjery jest bez wątpienia die 
Zeil z galerią MyZeil. A ponieważ zakupy 
pobudzają apetyt, po najlepsze przysmaki 
skieruj się do Kleinmarkthalle - przepięknie 
zadaszonego ryneczku ze specjałami z 
całego świata. Do spaceru przez meandry 
historii sztuki skieruj się do muzeum 
Städel, gdzie czekają na Ciebie Rembrandt, 
Rubens i Richter – a wszystko w pobliżu 
przytulnych łóżek w 
a&o.



2726 a&o

a&o Frankfurt Ostend
Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Hanauer Landstraße 207, 60314 Frankfurt

a&o Frankfurt 
Ostend

Hanauer Landstraße

Ferdinand-Happ-Straße

Hanauer Landstraße

Frankfurt
Ost

Świeżo oddany do użytku a&o Frankfurt 
Ostend został otwarty w październiku 2018 
r. Ulica Hanauer Landstraße to kreatywny 
zakątek miasta, gdzie swoje miejsce 
znaleźli głównie designerzy i innowacyjne 
przedsiębiorstwa. Nowy a&o w świeżej 
aranżacji dysponuje 226 pokojami 1-, 
2-osobowymi, dla rodzin oraz z większą ilością 
łóżek, otwartym 24/7 barem z przekąskami, z 

piłkarzykami i bilardem, parkingiem, kącikiem 
dla dzieci i salami konferencyjnymi. Obiekt 
jest świetnie skomunikowany - z przystankiem 
autobusowym przed drzwiami i dworcem 
Frankfurt Ost w bezpośrednim sąsiedztwie. 
Na pieszo dotrzesz do nowoczesnego, 
idealnego do gier i uprawiania sportu parku 
Hafenpark. Potrenuj albo odpręż się po 
wspaniałym dniu spędzonym we Frankfurcie.

a&o

aohostels.com

everyone can travel

Zawsze 
blisko do 
przystanku 
Z każdego 
a&o szybko 
dotrzesz do 
punktu B.

Frankfurt O
stend
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Nocowałeś już z tysiącami innych osób? 
Nie? Spróbuj w a&o Hamburg City! Ale 
pamiętaj - czasami może być tu całkiem 
głośno. W zamian za to bez przerwy 
coś się tu dzieje, gdy rodziny, wycieczki 
szkolne, turystyczne i grupowe z całego 
świata spotkają się w jednym miejscu.
W sumie 550 pokoi 1-, 2-osobowych, 

dla rodzin oraz z większą ilością łóżek 
sprawia, że czujesz się jak na koloniach, w 
ogromnym pałacu albo też na pikniku – 
sam wybierz. Całkowicie realne są za 
to: obszerna loża z barem z przekąskami, 
bilardem i piłkarzykami oraz wspaniały 
taras na dachu z przepięknym widokiem 
na Hamburg.

Hamburg
Zacznij dzień, jak przystoi na miasto Hanzy 

- od bułki ze śledzikiem na hamburskim 
Landungsbrücken. Spacerując wzdłuż 
nabrzeży stoczni już z daleka dostrzeżesz 
majestatyczną Elbphilharmonie w HafenCity. 
W artystycznym Schanzenviertel możesz 
podziwiać słynną Rote Flora, w Karoviertel 
bumelować w awangardowych butikach, a 
w parku Planten un Blomen rozkoszować 
się słonecznym blaskiem siedząc na kocu 
i zajadając cynamonową Franzbrötchen. 
Wieczorem feeria barw i świateł rozświetla 
wszystkie zakątki Reeperbahn i St.Pauli, 
gdzie przyjezdni i miejscowi podążają za 
Olivią Jones na ulicę 
Große Freiheit. Po 
tym całym tumulcie 
z pewnością będziesz 
marzyć o wygodnym 
łóżku - mamy ich dla 
Ciebie wystarczająco 
dużo w 4 obiektach 
a&o w Hamburgu.
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a&o Hamburg Hammer Kirche

Tutaj nie tylko cena jest przejrzysta: 
najmniejszy a&o w Hamburgu z 68
pokojami położony jest centralnie i w
spokojnej okolicy, jedyne 5 min na pieszo 
od stacji U-Bahn Hammer Kirche. W 
pobliżu możesz odprężyć się w parku 
Hammer Park - znajdziesz tu polanki, plac 
do minigolfa oraz ogrody.

 Dzieci mogą spędzić tu czas na placu 
zabaw i w brodziku. W przypadku 
hamburskiej niepogody najmłodsi goście 
mogą bawić się w kąciku dla dzieci. Dla 
moli książkowych przygotowaliśmy lektury 
i bar z przekąskami.

Hammer Landstraße 170, 20537 Hamburg

a&o Hamburg Hauptbahnhof

Dawny magazyn towarów z całego świata 
dziś gości przyjezdnych z wszystkich 
krajów w 278 pokojach 1-, 2-osobowych, 
dla rodzin oraz z większą ilością łóżek. 
Wystawny gmach z czerwonej cegły 
nieopodal dworca głównego od razu 
rzuca się w oczy. Stąd ruszają wszystkie 
linie, którymi dotrzesz do każdego 

zakątka Hamburga. Nudzą Cię przejazdy 
koleją? Wypożycz u nas rower. Nasi 
uprzejmi pracownicy recepcji zdradzą Ci 
najurokliwsze szlaki rowerowe. Chcesz 
znaleźć je samemu/-ej? Skorzystaj z 
bezpłatnego, szybkiego wi-fi, tak jak we 
wszystkich pozostałych a&o.

Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Amsinckstraße 2-10, 20097 Hamburg

aohostels.com
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a&o Hamburg Reeperbahn

Korzystna cena naszego a&o na słynnej 
Reeperbahn wywoła przyjemne ciarki 
na Twoich plecach. Große Freiheit, 
Landungsbrücken oraz Fischmarkt są 
oddalone zaledwie o krok od Twojego 
pokoju. Śpisz w samym centrum dzielnicy, 
w jednym z 309 pokoi 1-, 2-osobowych, 
dla rodzin oraz z większą ilością łóżek. 

Auto nie będzie Ci potrzebne - zostaw 
je, najlepiej na naszym parkingu.  Mała 
rada - najbliższy bar z przekąskami i 
przesympatycznymi barmanami znajduje 
się w lobby a&o. Do tego piłkarzyki i bilard.

Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Reeperbahn 154, 20359 Hamburg
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Obowiązki 
traktujemy 
z pełną 
powagą, 
ale zawsze 
z uśmieche 
Nasze m na 
ustach.
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Lokalizacja tego a&o jest tak komfortowa, 
jak nasze łóżka -  2 min na pieszo do 
dworca głównego, 30 sekund do Katedry. 
Wyborne miejsce dla gości, którzy po 
karnawałowych szaleństwach na nic już 
nie mają siły. Dostępnych jest 41 pokoi 
1-, 2-osobowych i dla rodzin oraz jak w 
każdym a&o – łazienka z prysznicem/WC i 

bezpłatne, szybkie wi-fi na terenie całego 
obiektu. Najlepszym rozpoczęciem dnia 
będzie obfity bufet śniadaniowy all-you- 
can-eat na parterze. Dobrzy humor gratis i 
na wynos znajdziesz przez 24/7 u naszych 
przesympatycznych pracowników recepcji.

Kolonia
Najweselszym okresem w Kolonii 
jest bez wątpienia czas karnawału. W 
stolicy zabawy możesz świętować piątą 
porę roku w towarzystwie pochodu 
klaunów i błaznów tak długo, jak długo 
zamiast „Helau“ krzyczeć będziesz 

„Kölle Alaaf“. Koneserzy dobrego smaku 
obowiązkowo odwiedzić muszą muzea 
Schokoladenmuseum oraz Museum Ludwig 
z jego zachwycającymi wystawiamy sztuki 
nowoczesnej. Nie zapomnij odwiedzić 
wpisanej na listę UNESCO, wysokiej na 158 
m, imponującej Katedry w Kolonii.
Katedra, Museum Ludwig oraz Twoje 
przytulne łóżko w 
jednym z hoteli a&o
znajdują się w 
bezpośredniej 
bliskości dworca 
głównego. 
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a&o Köln Hauptbahnhof

W a&o Köln Hauptbahnhof możesz 
wskoczyć do łóżka zaraz po przyjeździe. 
Wybieraj z 39, pokojów 1-, 2-osobowych, 
dla rodzin oraz z większą ilością łóżek, z 
łazienką, prysznicem i WC. Na śniadanie 
w luźniej, typowej dla miasta atmosferze 
oferujemy bufet all-you-can-eat. Twoje 
selfie z katedrą w tle możesz wysłać za 

pomocą bezpłatnego i szybkiego wi-fi. A 
tak w ogóle - katedrę postawiliśmy jedyne 
500 m od hotelu. Specjalnie dla Ciebie.

Ursulaplatz 10-12, 50668 Kolonia

a&o Köln Neumarkt

Doskonale skomunikowane a&o Neumarkt 
leży w uroczej, artystycznej okolicy 
Altstadt-Süd. Wśród knajpek, restauracji 
oraz kulturowego tygla najbarwniejszej 
dzielnicy Kolonii czekają na Ciebie 
173 pokoje 1-, 2-osobowe, dla rodzin 
oraz z większą ilością łóżek. Poza tym 
przygotowaliśmy dla Ciebie przytulną 

lożę z optymalnie zaopatrzonym barem 
z przekąskami i pysznymi napojami. Na 
wypadek gdyby coś się rozlało - dostępna 
jest również pralka dla gości. Oczekiwanie 
możesz sobie uprzyjemnić grając w 
bilard, piłkarzyki bądź surfując za 
pomocą dostępnego w całym budynku, 
bezpłatnego i szybkiego wi-fi.

Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Mauritiuswall 64/66, 50676 Kolonia
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Położony bezpośrednio przy dworcu 
głównym a&o przepełnia historia: w 
czasach Rzeszy był to budynek poczty 
cesarskiej, dzisiaj gości tłumy podróżnych 
z całego świata. Ten odrestaurowany 
zabytek jest równie nienaruszalny jak 
spokój Twojego snu. Znajdziesz tu 
163 nowocześnie urządzone pokoje 1-, 

2-osobowe, dla rodzin oraz raz z większą 
ilością łóżek, jak również parking na 10 
aut i kącik dla dzieci. Nie sugeruj się naszą 
wystawną lożą – oferujemy noclegi w 
niewiarygodnie niskiej cenie.

Lipsk
Dla kogo za ciasno w Berlinie, wybiera 
dziś Lipsk. Miasto zyskało sobie nawet 
drugą nazwę: „Hypezig“. Z każdym 
dniem rozrasta się tu miejscowa scena 
artystyczna, kreatywna i alternatywna 

- to zapewne najciekawszy moment, by 
odwiedzić Lipsk. Kto przedkłada nad hype 
aspekty historyczne powinien koniecznie 
odwiedzić Muzeum Bacha: W najstarszym 
budynku na placu Thomaskirchhof w 
zachodniej części starówki dowiesz 
się wszystkiego na temat ojca muzyki 
barokowej. Maluchy się nudzą? Odwiedź z 
nimi Lipskie Zoo – jedyne 10 min
na pieszo od a&o am 
Hauptbahnhof.
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Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Arnulfstraße 102, 80636 Monachium 

aohostels.com

Oktoberfest

G
ra
ss
er
st
ra
ße

BayerstraßeLandsbergerstraße

Marsstraße
Arnulfstraße

A&O München Gesamt

Arnulfpark

Arnulfstraße

Hackerbrücke

a&o München Hackerbrücke

München 
Hauptbahnhof

214 pokoi 2-osobowych, dla rodzin oraz 
z większą ilością łóżek, niektóre nawet 
z balkonem i wanną. To nie pomyłka - 
wanna! Poza tym kuchnia dla gości, 
pralka, bilard, parking samochodowy i 
dla Twojego busika, jak również kącik 
dla dzieci. A skoro jest już tak pięknie, to 
mamy jeszcze wisienkę na torcie: taras 

widokowy na dachu 5 piętra z panoramą 
Alp i fantastycznym widokiem na 
Monachium - ponieważ oferujemy luksus 
w naprawdę dobrej cenie.

Monachium
Stolicę Bawarii warto odwiedzić nie tylko 
podczas Oktoberfest, aczkolwiek „d’Wiesn“ 
to największa impreza dożynkowa, z 
gośćmi z całego świata.  Monachium to 
doskonały cel podróży, gdy dni robią się 
cieplejsze. Rowerem przez Ogród Angielski, 
przerwa w ogródku piwnym na białą 
kiełbaskę ze słodką musztardą, drzemka 
nad wodami Izary z krótką ochłodą. Z 
kolei muzea Brandhorst oraz Pinakothek 
der Moderne to doskonałe miejsca na 
podziwianie sztuki w deszczową pogodę. 
Po regionalne pamiątki z Monachium 
warto pofatygować się na położony na 
starówce, nieopodal 
najstarszego w 
mieście kościoła 
Alter Peter, rynek 
Viktualienmarkt.
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a&o München Hauptbahnhof

W tych cenach nie ma szans na pokój 
na wynajem w Monachium -  z a&o 
am Hauptbahnhof w 5 minut na pieszo 
jesteś na Oktoberfest na Theresienwiese, 
ze starówką u Twoich stóp. Pomimo 
centralnego położenia możesz tu spokojnie 
spędzić noc. Obiekt z 73 pokojami 1-, 
2-osobowymi, dla rodzin, oraz z większą 

ilością łóżek jest bardzo cichy, duża część 
pokoi znajduje się w odgrodzonym od 
hałasu, zamkniętym podwórzu. Kolejny 
powód do tęsknoty za nami: niemalże 
wszystkie pokoje posiadają balkon.

Bayerstraße 75, 80335 Monachium

a&o München Laim

Najmłodszy a&o w Monachium to idealny 
wybór dla wielbicieli świeżego powietrza. 
Park przy Pałacu Nymphenburg 
oraz Hirschgarten traktuj jak swoje 
ogrody. Ale nie martw się - to wcale nie 
peryferie - masz tylko 4 stacje do dworca 
głównego. Do dyspozycji jest 214 pokoi 
1-, 2-osobowych, dla rodzin oraz z większą 

ilością łóżek, jak również 25 miejsc 
parkingowych, pralki, kuchnia dla gości 
i kącik dla dzieci. Do konferencji - sala 
konferencyjna, do gry i zabawy piłkarzyki i 
bilard, a na pragnienie dobrze zaopatrzony 
bar z przekąskami. Jeżeli czegoś 
potrzebujesz, zgłoś to na czynnej 24/7 
recepcji. Z przyjemnością pomożemy.

Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Landsberger Straße 338, 80687 Monachium 
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a&o Nürnberg Hauptbahnhof 
Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Bahnhofstraße 13-15, 90402 Norynberga
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a&o Nürnberg 
Hauptbahnhof

Nasz a&o jest oddalony zaledwie kilka 
minut na pieszo od Dworca Głównego w 
Norymberdze. Możesz wybierać spośród 
116 pokoi 1-, 2-osobowych, dla rodzin oraz 
z większą ilością łóżek. W rozświetlonym 
lobby znajdziesz dobrze zaopatrzony bar, 
piłkarzyki i bilarda oraz bez liku miejsc 
siedzących do oglądania Sky TV. Ponadto 

dostępne są kuchnia i pralka dla gości, 
parking na 4 auta, 3 sale konferencyjne, 
kącik dla dzieci oraz najsympatyczniejsza 
recepcja w całej Norymberdze.

Norynberga
Miasto będące synonimem refleksji w 
okresie świąt Bożego Narodzenia Zatopiony 
wśród średniowiecznej architektury słynny 
rynek Christkindlesmarkt pachnie grzanym 
winem i piernikami. Ale również poza 
czasem świątecznym Norymberga jest 
miejscem wartym zwiedzenia. W muzeum 
Neuen Museum zachwycisz się sztuką 
nowoczesną i klasykami designu, w 
zdobionym przepiękną kratownicą 
Albrecht-Dürer-Haus poznasz niemal 
20-letnią historię twórczości malarza. 
Do rangi prawdziwej instytucji urosła 
natomiast Zum guldenen Stern - najstarsza 
na świecie, serwująca 
kiełbaski kuchnia,
w której możesz 
smacznie zjeść do 
późnych godzin 
wieczornych. 
Przekąska o północy 
czeka na Ciebie w 
naszym, czynnym 
przez całą noc barze.
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Stuttgart C
ity

a&o Stuttgart City 
Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Rosensteinstraße 14/16, 70191 Stuttgart
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Milchhof
a&o Stuttgart

Wcześniej największy zakład mleczarski 
w Niemczech, dzisiaj najbardziej 
sympatyczne schronienie w Stuttgarcie.  
W doskonale skomunikowanej lokalizacji 
możesz spędzić noc w jednym z 237
pokoi 2-osobowych, dla rodzin oraz z 
większą ilością łóżek. Na miejscu znajduje 
się kącik dla dzieci, bar z przekąskami
piłkarzyki i bilard, kuchnia dla gości 

i 3 pomieszczenia konferencyjne. W okolicy 
znajdują się ogródki piwne oraz baseny 
mineralne. Do historycznego centrum 
miasta dotrzesz w krótkim czasie koleją, 
centrum handlowe Milaneo oddalone jest o 
4 min na pieszo. Na film możesz wybrać się 
do UFA Filmpalast oraz die Ecke. Skończyły 
się drobne? Nic nie szkodzi: Sky TV w 
naszym lobby jest za darmo.

Stuttgart
W ojczyźnie Daimlera i Porsche odwiedziny 
muzeum Mercedes-Benz to absolutny 
mus. To najczęściej zwiedzane muzeum 
w mieście - wszystkie klasyki zebrane 
pod dachem imponującej budowli, obok 
której w miesiącach letnich odbywają się 
fantastyczne koncerty Open-Air. Kolejnym 
w Stuttgarcie i jednym z najczęściej 
odwiedzanych muzeów w Niemczech 
jest Neue Staatsgalerie. Galeria Stirling-Bau 
to ikona postmodernistycznej architektury. 
Najpiękniejsze święta regionu możesz 
przeżyć wiosną i jesienią na Cannstatter 
Wasen nad Neckarem, 
w odległości zaledwie 
15 minut koleją od 
Twojego łóżka w a&o.
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Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Buttelstedter Straße 27c, 99427 Weimar
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a&o Weimar

 

Ten atrakcyjny cenowo a&o posiada 
własne boisko do siatkówki, łąkę z 
drzewami owocowymi oraz plac zabaw. 
W przypadku niepogody możesz 
wyszaleć się wewnątrz budynku grając 
w piłkarzyki, bilard albo Wii. Jeżeli 
chcesz wypocząć, do wyboru masz 135 
pokoi 1-, 2-osobowych, dla rodzin oraz 

z większą ilością łóżek. Weimar nie jest 
wielkim miastem, dlatego też możesz 
pozostawić swoje auto lub busa na naszym 
bezpiecznym parkingu i wypożyczyć 
rower, albo skorzystać z autobusu - 
przystanek znajdziesz bezpośrednio przed 
drzwiami hotelu.

Weimar
Miasto o niezmierzonym bogactwie 
historycznym i kulturalnym. W pięknym 
Weimarze możesz kroczyć śladami 
geniuszy - w Muzeum Narodowym 
Goethego, w dawnym domu Schillera, czy 
też w Cranachhaus - wszystko w okolicy 
starówki. Na rynku koniecznie odwiedź  
lodziarnię Dolomiti - znajdziesz tam 36 
różnych rodzajów lodów. W południowej 
części Weimaru znajduje się zbudowany w 
barokowym stylu Zamek Belvedere wraz 
z 43 ha wielkości parkiem, oranżerią oraz 
ogrodami i labiryntem. To doskonałe miejsce 
na wycieczkę rowerową bądź spacer przy 
sprzyjającej pogodzie.
Wielbiciele sztuki 
i architektury 
nowoczesnej 
koniecznie muszą 
odwiedzić liczne, 
rozsiane po całym 
Weimarze bauhausy. 
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a&o Graz Hauptbahnhof
Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Eggenberger Straße 7, 8020 Graz
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a&o Graz Hauptbahnhof

Nasz a&o w uroczym Grazu leży w 
bezpośrednim sąsiedztwie dworca 
głównego i stanowi doskonałą bazę do 
odkrywania okolicy koleją. Do wszystkich 
atrakcji dotrzesz pieszo, przystanek 
kolei miejskiej jest przed drzwiami 
hotelu. Oferujemy 120 przytulnych 
pokoi 1-,2-osobowych i dla rodzin 

oraz z większą ilością łóżek. Poza tym 
znajdziesz u nas piłkarzyki, bilarda, bar i 
wypożyczalnię książek, kącik dla dzieci 
oraz pomieszczenie konferencyjne. A 
ponieważ dobra lokalizacja to dobra 
lokalizacja - zamek Eggenberg znajduje się 
w odległości zaledwie 15 min drogi.

Graz
Stolica Styrii od 2011 r. znajduje się na liście 
UNESCO City of Design. Wyróżnienie 
jest zasługą licznych młodych marek 
i designerów, którzy osiedlili się na 
terenie miasta. Najstarszy i największy 
rynek w Grazu to Kaiser-Josef-Markt. 
Możesz tu od poniedziałku do soboty 
skosztować świeżych, lokalnych 
przysmaków. W uroczym parku miejskim 
znajdziesz imponującą, położoną w 
pobliżu Katedry Świętego Idziego galerię 
sztuki współczesnej Kunsthaus Graz. 
Słynnym mieszkańcem Grazu jest Arnold 
Schwarzenegger - w odległym o 4 km 
Thal znajduje się jego 
muzeum. Dotrzesz 
tam koleją - dworzec 
główny znajduje się 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie naszego 
a&o.
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Salzburg H
auptbahnhof

a&o Salzburg Hauptbahnhof
Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Fanny-von-Lehnert-Str. 4, 5020 Salzburg
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Karl-Wurmb-Straße

Stare i nowe pod jednym dachem - w 
tym oddalonym o zaledwie 500 m od 
dworca głównego design-a&o nocujesz 
w zabytkowym budynku dawnej fabryki 
chleba, przebudowanej do nowoczesnego 
i stylowego schronienia ze 116
pokojami 1- i  2-osobowymi, dla rodzin 
oraz z większą ilością łóżek. Dla 

naszych małych gości przygotowaliśmy 
kącik dziecięcy, a dla tych większych 
odpowiednio zaopatrzony bar z 
przekąskami. W lobby znajdziesz 
piłkarzyki oraz bilard, jak również naszych 
przesympatycznych pracowników recepcji 
dostępnych 24/7.

Salzburg
Najsłynniejszy symbol miasta to Twierdza 
Hohensalzburg - jeden z największych 
kompleksów zamkowych Europy. Rozciąga 
się z niej fantastyczny widok na całe miasto 
i Alpy. Na południu leży bajkowy Zamek 
Hellbrunn, z rozległym parkiem i
własnym zoo. Możesz je zwiedzić kupując 
jeden bilet mieszany. Duże wrażenie 
robi znajdujący się na lotnisku Hangar-7 

- muzeum lotnictwa w futurystycznej, 
szklanej aranżacji z historycznymi 
modelami samolotów. Najpopularniejsze 
muzeum w Salzburgu to Haus der Natur,
muzeum przyrodnicze usytuowane w 
zabytkowym budynku 
oddalone o jedyne 15 
min autobusem od 
a&o am Hauptbahnhof. 
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a&o Wien Hauptbahnhof
Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Sonnwendgasse 11, 1100 Wiedeń
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Centralnie, w dobrej cenie i w 
przeuroczych warunkach spędzisz nocleg 
w a&o Wiedeń, w jednym z 301 pokoi 1-, 
2-osobowych, dla rodzin oraz z większą 
ilością łóżek. Znajdziesz tu fantastyczną 
lożę do relaksu, możliwość lektury, 
piłkarzyki lub bilard oraz kącik dla dzieci, 
pomieszczenie konferencyjne, kuchnię i 

pralkę dla gości, jak również parking dla 
aut i autobusów. Zamek Belvedere masz 
pod samym nosem, dworzec główny to 
Twoje sąsiedztwo. Tak, my też nie możemy 
w to uwierzyć.

Wiedeń
Gdyby Mozart żył, dzisiejszy Wiedeń z 
pewnością przypadłby mu do gustu. Pod 
względem architektonicznym stolica 
Austrii oferuje całą masę atrakcji: Zamek 
Belvedere, Katedrę św. Szczepana, Operę 
Wiedeńską, czy Muzeum Albertina.
Wiedeń to prawdziwy raj dla miłośników 
kultury, ale również dla smakoszy - 
wiedeński rynek Naschmarkt jest 
największym w całym mieście. Znajdziesz 
tam regionalne i międzynarodowe 
przysmaki, nawet z Japonii i Chin. 
Wiedeńskej kultury picia kawy 
doświadczysz w całym mieście, w 
dziesiątkach 
tradycyjnych 
kafejek. W centrum 
handlowym Kalke 
Village czeka na 
Ciebie wyjątkowa 
toaleta zbudowana 
przez projektanta 
Hundertwassera.
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Wielkość.
Prostota.
Centralne 
położenie.
Wszystko 
czego 
potrzebujesz.

a&o
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everyone can travel

W
ien Stadthalle

a&o Wien Stadthalle

Na zewnątrz fiu fiu, w środku jeszcze 
większe fiu fiu – znajdziesz tu nowoczesny 
a&o ze wszystkim, czego potrzebujesz na 
pobyt w mieście:134 pokoje 1-, 2-osobowe, 
dla rodzin oraz z większą ilością łóżek, 
piłkarzyki, bilard, kącik czytelniczy i dla 
dzieci, sala konferencyjna i odpowiednio 
zaopatrzony bar z przekąskami. Centrum 

miasta i dzielnica zakupowa znajdują się w 
pobliżu. A najlepsze na koniec:
przepiękny ogród z ławkami i parasolami 
przeciwsłonecznymi - dla ułatwienia 
integracji.

Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Lerchenfelder Gürtel 9-11, 1160 Wiedeń
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Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Via Ca Marcello 19, 30172 Wenecja

aohostels.com

Viale Stazione

C
or

so
 d

el
 P

op
ol

o

C
or

so
 d

el
 P

op
ol

o

a&o Venedig Mestre

Venedig Mestre

Teraz również w Wenecji możesz 
nocować w dobrej cenie, jakości i przede 
wszystkim pięknie - w 309 pokojach 1-, 
2-osobowych, dla rodzin oraz z większą 
ilością łóżek. Nie „gdziekolwiek” lecz 
centralnie i z doskonałym połączeniem na 
dworcu Venezia-Mestre. W designerskim 
lobby znajduje się własna kafejka a&o,
na śniadanie możesz udać się do 

stylowego, przepełnionego światłem 
atrium. Znajdziesz tu wszystko, czego 
potrzebujesz na Twój pobyt w Wenecji:
klimatyzację, garaż podziemny, 
wypożyczalnię rowerów, kuchnię i pralkę 
dla gości, pomieszczenie konferencyjne i 
kącik dla dzieci. Oraz: bilard i czynny 24/7 
bar z przekąskami ze wspaniałymi ludźmi 
przed i za ladą.

Wenecja
Miasto gondol to doskonały cel podróży 
nie tylko podczas Biennale di Venezia. 
Najsłynniejszym placem Wenecji jest Plac 
św. Marka z Pałacem Dożów i Kościołem 
św. Marka (wstęp wolny!). Najbardziej 
znanym mostem jest Rialto, wijący się 
przez romantyczne miasto lagun nad 
Canal Grande. Doskonałą alternatywę 
dla restauracji stanowią dziesiątki barów 
bàcari, w których możesz skosztować 
weneckich tapas - cicheti. Wieczorami, 
stanowiący miejsce zakupów świeżych ryb 
i warzyw w ciągu dnia skwer Campo Santa
Margherita przeistacza się z rynku w 
tętniące życiem 
miejsce spotkań 
młodzieży i 
studentów.
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a&o Prag Metro Střížkov 
Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Děčínská 1, 18000 Praga
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a&o Prag Metro Střížkov

Jak sama nazwa wskazuje, praski a&o jest 
doskonale skomunikowany. W zaledwie 15 
min dotrzesz do wszystkich atrakcyjnych 
zakątków miasta - a jest ich tak wiele! 
Recepcja z przyjemnością udzieli Ci porad 
i wyposaży w plany miasta. Na 13 piętrach 
znajdziesz 359 pokoi 1-, 2-osobowych, 
dla rodzin oraz z większą ilością łóżek. 

Odwiedź nas z krewnymi lub Twoją 
drużyną - wszyscy się zmieścicie. Baw się 
beztrosko w Pradze - w lobby znajdziesz 
bankomat, czynny całą dobę bar z 
przekąskami i napojami, kącik dla dzieci, a
w całym budynku możesz korzystać z 
bezpłatnego wi-fi.

Praga
Republik Stolica Czech zwana jest 
również „złotym miastem” i gdy jesteś w 
Pradze podczas pięknej pogody wiesz już 
dlaczego - padające na dachy dziesiątek 
wież promienie słońca sprawiają, że Praga 
lśni w najpiękniejszych złotych tonach. 
Potrawą narodową jest pieczeń wieprzowa 
z knedlami i kapustą, a na deser naleśniki 

- mhmm! Z Pragi pochodził Franz Kafka - 
jego fotografie i listy zobaczysz w Muzeum 
Kafki nad Wełtawą. Najstarszym placem 
jest Rynek Staromiejski, będący przez cały 
rok miejscem targów i imprez. Z Mostu 
Karola zobaczysz niesamowitą panoramę 
Pragi, a także 
Archikatedrę Świętych 
Wita, Wacława i 
Wojciecha.
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Czy już 
marzyliście 
o noclegu w 
ogromnym 
zamku? 

a&o
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everyone can travel

Prag Rhea

a&o Prag Rhea

W tym świeżo odrestaurowanym 
design- a&o wszystko jest piękniejsze, 
nowocześniejsze i lepsze – tylko cena się 
nie zmieniła. Przyjedźcie indywidualnie, w 
grupach albo z całym sąsiedztwem

– w 350 pokojach 1-, 2-osobowych, dla 
rodzin oraz z większą ilością łóżek znajdzie 
się miejsce dla każdego. Nawet dla 

autobusu na hotelowym parkingu. Dla 
Twoich pociech przygotowaliśmy kącik 
dla dzieci, dla Twoich kolegów z pracy 
Coworking Space, dla oszczędnych 
kuchnię dla gości, na twoją randkę bar z 
przekąskami, a dla Ciebie bilard. Widzisz - 
pomyśleliśmy o wszystkim. Tylko Ciebie 
jeszcze tu brakuje!

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

aohostels.com

 a&o leży jedyne 2 min na pieszo od stacji 
metra. Kilka stacji dzieli Cię od starówki 
i wszystkich atrakcji turystycznych. W 
353 pokojach 1-, 2-osobowych, dla rodzin 
oraz z większą ilością łóżek znajdzie się 
wystarczająco dużo miejsca dla Ciebie i 
Twojej drużyny piłkarskiej. Po lewej stronie 
leży Amsterdam Arena - największy 

stadion sportowy w Holandii i miejsce 
koncertów gwiazd światowego formatu, 
po prawej znajdziesz Park Nelsona 
Mandeli. W przypadku deszczowej pogody 
najlepszym miejscem do spędzenia czasu z 
podróżnymi z całego świata jest przytulna 
loża oraz bar z przekąskami, 
piłkarzykami i bilardem.

Amsterdam
Miasto tulipanów i rowerów jest metropolią 
na skrawku gruntu. Międzynarodowa 
atmosfera, wspaniałe muzea i fantastyczne 
życie nocne - witamy w Amsterdamie! 
Wypożycz u nas rower i poznaj miasto 
na własną rękę. Muzeum Rijksmuseum 
z tysiącami dzieł malarskich i innych 
eksponatów mieści się w imponującym 
gmachu, którego Dekoracje same w sobie 
stanowią dzieło sztuki. W pobliżu znajduje 
się muzeum sztuki nowoczesnej Stedelijk 
Museum oraz Muzeum Vincenta van 
Gogha. Najlepszym adresem na zakupy są 
ulice Haarlemmerdijk i Haarlemmerstraat: 
od odzieży vintage do 
designerskich kreacji - 
każdy znajdzie tu coś 
dla siebie.
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a&o Kopenhagen Nørrebro
Rezerwacje: +49 30 80 947 5110Tagensvej 135-137, 2200 Kopenhaga

aohostels.com

 

W tak stylowym mieście jak Kopenhaga 
również nocleg musi być stylowy. W 
samym środku studenckiej dzielnicy 
Nørrebro czeka na Ciebie design-a&o ze 
168 pokojami 1- i  2-osobowymi, dla rodzin 
oraz z większą ilością łóżek. Sąsiedztwo 
licznych kafejek, restauracji i artystów, 
sprawia że hotel stanowi doskonałą 
bazę do zwiedzania stolicy. Kopenhaga 

idealnie nadaje się do turystyki rowerowej. 
Rowery wypożyczysz u nas, auto możesz 
zostawić na parkingu. Pracować możesz 
w Coworking Space, na mały głód udaj 
się do odpowiednio zaopatrzonego baru z 
przekąskami - dla osób samostołujących 
się przygotowaliśmy kuchnię dla gości - 
czy to nie „hygellig”?

Kopenhaga
Karuzela łańcuchowa, kolejka górska i 
bajkowy ogród w samym centrum miasta - 
Tivoli to przepięknie oświetlony nocą park 
rozrywki. Dzięki doskonale zorganizowanej 
sieci ścieżek rowerowych rower to 
najlepszy sposób zwiedzania stolicy Danii. 
Nie zapomnij stroju do pływania - woda 
w porcie jest tak czysta, że możesz do 
niej wskoczyć. Weź na drogę Smørrebrød 
i już możesz wybrać się na zakupy! Na 
pasażu Strøget oraz w ogromnym domu 
towarowym Illum każdy znajdzie coś dla 
siebie. Wyżyj się w leżącym w dzielnicy 
Nørrebro, bezpośrednio przy a&o, 
Mimersparken - 
parku pełnym 
futurystycznych 
placów zabaw,  z 
placem do kosza, 
boiskami do piłki 
nożnej oraz ścianą 
graffiti. 
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a&o Warschau Wola
Rezerwacje: +48 80 07 07 244Kasprzaka 18/20, 05-077 Warszawa

aohostels.com

 

Duży komfort i bogaty design w niskiej 
cenie: nasz a&o Warszawa Wola dysponuje 
ponad 200 pokojami 1-, 2-osobowymi, dla 
rodzin oraz z większą ilością łóżek - w 
sumie 650 miejscami noclegowymi - to 
mnóstwo miejsca dla Ciebie, Twoich 
przyjaciół, rodziny i kolegów. Poza 
centralną lokalizacją zatroszczyliśmy się 
o Twoją całkowitą satysfakcję - obsługa 

24h/7 z barem z przekąskami, pralnią i 
kuchnią dla gości oraz miejsca parkingowe 
to u nas standard. Rozrywkę zapewnią 
piłkarzyki i bilard, jak również bezpłatne i 
szybkie wi-fi! Jeżeli chcesz pracować, w 
naszym ślicznym lobby zawsze znajdziesz 
odpowiedni kącik. A jeżeli Ci czegoś 
zabraknie - nasi pracownicy chętnie służą 
Ci pomocą - z uśmiechem gratis!

Warszawa
Nostalgiczne latarnie uliczne, rzeźbione 
drzwi, łukowate szyldy sklepów - spacer 
uliczkami warszawskiej starówki 
przypomina podróż w czasie. Pełen 
restauracji i kafejek Stary Rynek zaprasza 
do sączenia herbaty i kosztowania 
polskich specjałów. Po zakupie pamiątek 
możesz zwiedzić pełne przepychu pałace 
i muzea, a na Nowym Mieście niektóre 
z najpiękniejszych kościołów Warszawy. 
Ukojenie znajdziesz w Ogrodach Saskich, 
Łazienkach Królewskich i nad brzegiem 
Wisły. Na zachód od centrum miasta, na 
dzielnicy Wola czeka na Ciebie nasz a&o.
W jedyne 10 min 
dotrzesz stąd szybko i 
łatwo do warszawskich 
atrakcji -  to jak rzut 
zapiekanką!

coming 
soon
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Czynny 24/7 bar z przekąskami
W każdym a&o, w czynnych 24/7 barach otrzymasz 
napoje, koktajle, piwo, przekąski, kawę itp.

Bufet śniadaniowy all-you-can-eat
W każdym a&o otrzymasz obfite śniadanie ze 
świeżo upieczonymi pełnoziarnistymi bułeczkami, 
chlebem, jajkami, nabiałem i wędliną, pastą 
kanapkową, płatkami Kellogg’s, mlekiem, 
jogurtem i twarożkiem, świeżo parzoną kawą, 
bogatym wyborem herbat oraz świeżymi 
owocami.

Pakiet lunchowy
Chętnie przygotujemy dla Ciebie zestaw na 
podróż: świeża kanapka, woda, owoce i coś 
słodkiego na poprawę humoru.

Wyżywienie pełne i częściowe
We wszystkich obiektach możliwe jest dokupienie 
wyżywienia pełnego lub częściowego. Świeżo 
przygotowany posiłek składa się z przystawki 
(zestaw sałatek), dania głównego, deseru i napoju. 
Kolacja podawana jest w godzinach od 17 do 21. 
Czas konsumpcji najlepiej podać podczas rezerwacji.
 
Wieczór grillowy
W niemal wszystkich obiektach, przy dobrej pogodzie 
i wykupionej opcji wyżywienia częściowego posiłek 
można zamienić na wieczór grillowy. 

Życzenia specjalne
Wszelkie informacje odnośnie niestrawności i 
życzeń specjalnych prosimy przekazywać na 7 dni 
przed przyjazdem. Z przyjemnością zajmiemy się 
zestawieniem odpowiednich posiłków.

Na koniec:
Prosimy o wcześniejszą rezerwację odnośnie 
wyżywienia pełnego oraz wieczorów grillowych. 
Pomoże nam to w sprawnej organizacji kwestii 
kulinarnych.  

Świeżo. 
Zdrowo. 
I taaak  
pysznie.
Uwielbiamy smacznie zjeść. Dlatego też na naszych stołach 
pojawiają się jedynie te potrawy, których sami byśmy nie odmówili.
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G
ruppenJesteśmy wielcy.
Nawet bardzo.
Tak, wystarczająco 
wielcy również dla 
Was.
Szczególnie dobrze czują się u nas wycieczki szkolne i większe grupy.
Ponieważ myślimy o wszystkim. Również o Was.

aohostels.com

Pokoje
Większe grupy, jak również wycieczki szkolne 
umieszczamy w oddzielnych pokojach 
damskich/męskich po 4 do 8 osób/pokój. Osoby 
towarzyszące, np. nauczyciele bądź kierowcy 
autobusów nocują w wygodnych pokojach jedno- 
i dwuosobowych. 

Personel przyjazny młodzieży
Nasi profesjonalnie przeszkoleni pracownicy 
doskonale wiedzą, jak należy postępować z 
młodzieżą w sposób przyjazny i odpowiedni 
do wieku. Praktyczne, różnokolorowe opaski 
na rękę a&o informują o tym, jakie napoje są 
dozwolone dla danego gościa. Ochrona w nocy 
dba o zachowanie porządku, a nowoczesne 
karty hotelowe gwarantują najwyższy poziom 
bezpieczeństwa w każdym pokoju.

Rezerwacja online
Nie ma nic prostszego niż rezerwacja online 
wycieczki szkolnej. Wejdź na www.aohostels.com, 
wprowadź datę i miasto przyjazdu, a otrzymasz 
naszą ofertę. Proste, prawda?

Jeszcze większa oszczędność
Nasze korzystne ceny grupowe są różne, zależnie 
od sezonu. Sezon główny trwa od marca do 
października, jeszcze korzystniejsze ceny 
oferujemy od listopada do lutego. Przez
cały rok obowiązuje dodatkowy rabat na noclegi z 
niedzieli na poniedziałek.

Poza tym…
 …szanujemy pracę opiekunów, dlatego też 
nauczyciele, kierowcy autobusów i osoby 
towarzyszące otrzymują od nas napoje 
bezalkoholowe gratis. 
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Jesteśmy dla Was 
dostępni 24/7 
Rezerwacja

Możesz skontaktować się z nami przez 
24/7. Odpowiedzi na maile udzielamy w 
przeciągu 24 godzin.

Fon +49 30 80 947 5110
Fax +49 30 80 947 5190
  +49 30 80 947 1212
E-Mail
do rezerwacji poniżej 9 osób: 
 booking@aohostels.com
powyżej 10 osób: 
 groups@aohostels.com

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


