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Det kan vi i søvne:

Service døgnet rundt

Vi kan nås 24/7 på vores 
gratis telefonnumre. 
Skriftlige spørgsmål 
besvares inden for 24 
timer.

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

 +49 30 80 947 5110

E-mail til bookinger 
for op til 9 personer: 
booking@aohostels.com

Til bookinger 
fra 10 personer: 
groups@aohostels.com

Midt i det hele

Vores huse ligger alle 
centralt eller har rigtig 
gode forbindelser, så man 
altid kan komme hurtigt 
fra a&o til B.

Vær �eksibel og spontan

Ved bookinger med Flex-
Rate kan man til enhver 
tid annullere bookingen, 
endda helt indtil kl. 18 
på ankomstdagen. 
Der betales først ved 
ankomsten.

Huse med alt,
hvad man skal bruge

I alle huse �ndes en 
reception, der er 
bemandet døgnet 
rundt, en snackbar, 
gratis highspeed WiFi 
og en All you can eat-
morgenmadsbu�et, 
Sky TV i barområdet og 
check-in hele døgnet.

Værelser med alt,
hvad man skal bruge

Der er highspeed WiFi 
på samtlige værelser. 
Der er desuden brusebad/
toilet inkl. 2 i 1-shampoo, 
renseservietter og 
hårtørrer til alle gæster. 

Bagageservice

Grupper kan til enhver 
tid opbevare deres 
bagage gratis hos os. For 
enkeltrejsende �ndes der 
bagagebokse mod et lille 
gebyr, så man også kan 
udforske byen i fred og ro 
på afrejsedagen.

a&o Hotels and Hostels 
Holding GmbH
Adalbertstraße 50
10179 Berlin, Tyskland

aohostels.com
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Kære gæster 
og partnere,
det glæder mig at kunne 
præsentere a&o for jer i et helt 
nyt look. 
Vi er startet på en komplet 
nyudformning af vores huse, 
der passer til vores koncept: 
Ærligt, med et glimt i øjet og 
usædvanligt. Vores krav og 
motivation er de samme som 
altid - billige værelser med en 
central beliggenhed med alt, 
hvad rejsende nutildags har 
brug for.

Omdannelsen af vores huse 
skrider hurtigt fremad. Vores 
a&o’er i Bremen, Venedig 
og Berlin Mitte viser, hvor vi 
gerne vil hen med alle vores 
huse: Et moderne, funktionelt 
design - a&o’er med en lobby 
som husets hjerte. Lobbyen, 
husenes "dagligstue", er altid et 
livligt mødested for mennesker 
fra hele verden. Et stort rum 
til velvære, afslapning, og til 
at more sig og finde venner 
i - eller til at arbejde og mødes 
i. Et sted, hvor man føler sig 
hjemme i alle seværdige byer i 
Europa.

Allerede nu er alle a&o'er 
udstyret med highspeed 
WiFi, døgnåben reception 
med snacks og drikkevarer og 
værelser
i alle kategorier. Det er stadig 
vores mål at gøre det muligt 
for alle at rejse. Derfor er a&o 
lig med passende værelser til 
alle til et uovertruffent forhold 
mellem pris og service. Folk, 
der rejser alene, backpackers, 
par, unge og gamle 
mennesker, forretningsfolk, 
familier, skoleklasser og 
foreningsgrupper - finder alle 
et passende produkt hos os 
og er til enhver tid hjerteligt 
velkommen hos a&o.

Der er altid masser at lave - 
vi smøger ærmerne godt op for 
jer og tager fat med et smil.

Vi ses (igen) hos a&o!

Jeres
Oliver Winter
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54 a&o

Søjlegang på a&o Venedig Mestre Morgenmadslokale på a&o Berlin Mitte

Lounge og Coworking Space på a&o København på Nørrebro

Døgnåben snackbar på a&o Bremen Lounge på a&o Bremen

Lounge på a&o Berlin Mitte Børnehjørne på a&o København

aohostels.com

Lounge med masser af lysindfald og café på a&o Venedig Mestre

Vi har gjort det 
pænt for jer.
Se de nye omgivelser hos a&o. I 2017 har vi åbnet dørene i Venedig, 
København og Bremen. Berlin Mitte Fremstår siden 2017 mod et helt nyt look.

N
yheder hos a&

o



76 a&o

TysklandAlle byer 
i Tyskland, 
som er et 
besøg vard, 
er markeret 
med mindst 
en a&o.

Landet med digtere og tænkere, punktlighed og motorveje har så meget 
mere at byde på end flade klicheer. Berlin lokker hvert år millioner af 
mennesker til fra hele verden. Kultur ud over kunst ud over historie ud 
over multikulturelt ud over a&o.

Mod syd kan man overnatte billigt hos os i Nürnberg, Karlsruhe 
og endda i hotte München. Stederne er perfekte til at kombinere 
natur- og storbyferier - de fleste a&o'er ligger rigtig praktisk lige ved 
hovedbanegården. 

Hamborg er en skøn by til en miniferie ind imellem, og derfor har vi 
allerede fordelt fire a&o'er der, som alle ligger centralt og med super 
forbindelser. Der er masser at fortælle om Køln, Dresden, Leipzig, osv. 

- men endnu bedre, man oplever det ganske enkelt selv!

aohostels.com
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98 a&o

A
achen M

ain Station

a&o Aachen Main Station
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Hackländerstraße 5, 52064 Aachen

Aachen
Du kan tage en spadseretur, vandre over 
grænsen til Belgien eller bare slappe 
af og nyde livet: Aachen ligger ved 
trelandsgrænsen og er et sandt paradis 
for dagdrivere med sine mange grønne 
områder. Dette år er byen noget ganske 
særligt, for sammen med den kan du 
fejre Domkirken i Aachen og 40 år et som 
UNESCO verdenskulturarv!

Lige ved siden af indbyder Münsterplatz 
til en pause under magnolietræerne, helst 
med honningkagen Aachener
Printe i den ene hånd og den fyldte kage 
Reisfl aden i den anden. Om aftenen frådser 
du videre i den livlige 
Pontstraße, hvor 
caféer, restauranter 
og diskoteker ligger 
side om side, indtil 
du - mæt og tilfreds 

- falder omkuld i 
din behagelige 
seng på a&o ved 
hovedbanegården.

aohostels.com

Lige ved siden af hovedbanegården i den 
gamle by: Du overnatter ikke mere centralt 
og fordelagtigt nogen andre steder i 
Aachen. 118 enkelt-, dobbelt-, familie- og 
4 fl ersengsværelser, desuden Vaskerum 
og gæstekøkken, som også er ideelt for 
backpackers. Der fi ndes et børnehjørne 
til de små og vi klarer også store grupper 

uden problemer. Der er masser af plads, 
endda til 17 personbiler. Hvis du gerne vil 
arbejde, kan du slå dig løs i Coworking 
Space med gratis highspeed WiFi (fi ndes i 
hele huset!). Vil du hellere slappe af med et 
slag billard eller bordfodbold? Det kan man 
også hos os. Og colaen, som hører med, 
fi nder du i snackbaren, inklusiv et smil.
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Kurbrunnnerstraße
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Boxgraben

Zollernstraße

Römerstraße

aachen

a&o Aachen Main Station

Aachen
  Main Station
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Berlin Friedrichshain

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

aohostels.com

Alle a&o’ers moder i Boxhagens 

latinerkvarter! Livligt, storbyagtigt og typisk 

Berlin: Mursten i stedet for marmor danner 

rammen om 233 værelser i en gammel 

fabriksbygning, kun 5 minutter til fods fra 

S-banegården Ostkreuz. Her er grillplads og 

gæstekøkken, så du har noget at stå imod 

med på dine togter i Berlin. Med cykler, så 

du nemt kan gennemtrawle Berlin. Med 

volleyballbane og hængekøjer, så du kan 

komme dig efter turene i Berlin. Lounge 

med bar, bordfodbold, billard, karaoke og 

gamezone, så du kan afslutte en fed dag med 

manér sammen med andre mennesker fra 

hele verden. Med andre ord: præcis, hvad du 

har brug for. Hverken mere eller mindre.

Berlin
Tysklands mest farverige metropol har 
mindst lige så mange ansigter som bydele. 
Uanset om det skal være multikulturelt i 
Neukölln, tysk historie ved Brandenburger 
Tor, en rundtur i Rigsdagsbygningen med 
en � ot udsigt gennem glaskuplen, club-
kultur på RAW-området i Friedrichshain 
eller bæredygtige middagstrends i 
Markthalle
Neun – i Berlin kan alle ¤ nde lykken. 
Med så meget at byde på gør det godt 
med en pause, til ¤ x at sole sig i Großer 
Tiergarten eller at skate på Tempelhofer 
Feld. Når du har fået nok af karrypølsen 
Currywurst, så prøv 
det tyrkiske marked 
ved Maybachufer 
eller en af de mange 
asiatiske restauranter 
i Kantstraße i 
Charlottenburg. Revaler Straße  
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Berlin M
ain Station / K

olum
bus

a&o Berlin Main Station

Ankom, tjek ind, opdag Berlin! Huset 
med 332 enkelt-, dobbelt-, familie- og 
¢ ersengsværelser ligger så centralt, at du 
nærmest kan hoppe fra toget og direkte 
ned i din behagelige seng. Tagterrassen 
byder på lounge-musik, en snackbar og 
en fantastisk panoramaudsigt over Berlin. 
Nedenunder, i lobbyen, kan du hygge 

dig med et slag bordfodbold eller billard. 
Derudover � ndes der parkeringspladser, et 
gæstekøkken og et mødelokale, og også et 
børnehjørne, så de små kan hygge sig og 
lege. Som du kan se - du kommer næppe 
til at kede dig i Berlin! Men skulle det 
alligevel ske: Hovedbanegården ligger lige 
ved siden af.

Lehrter Straße 12, 10557 Berlin

a&o Berlin Kolumbus

Et a&o for sportsfans: Ikke langt fra 
Sportforum Hohenschönhausen, 
Olympiastützpunkt og mange andre 
sportssteder har du midt i Berlins nordøst-
kvarter med rigtig gode forbindelser 
valget mellem mere end 240 enkelt-, 
dobbelt-, familie- og ¢ ersengsværelser. 
Tag bare hele holdet med, for der er 

en busparkeringsplads, et mødelokale, 
samt bordfodbold, billard, karaoke 
og en velafbalanceret all you can eat-
morgenmadsbu� et. Sulten efter lidt 
natmad? No problem, baren med drinks 
og snacks er åben døgnet rundt. Der 
vises Sky-TV i lobbyen, og hvis du ikke er 
interesseret i sport: Så har vi også bøger.

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

aohostels.com

Bookingcentral: +49 30 80 947 5110
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aohostels.com

everyone can travel

Berlin M
itte

a&o Berlin Mitte

Det største a&o ligger midt i det trendy 
kvarter Kreuzberg. Hvad med en lille 
sviptur til Alexanderplatz, East Side 
Gallery eller lidt shopping? Alt ligger blot 
et stenkast fra din behagelige seng, en af 
de mange i 479 enkelt-, 
dobbelt-, familie- og ¢ ersengsværelser. 

I Coworking Space kan du arbejde med 
highspeed WiFi. Hvis solen skinner kan 
du spille bordtennis i ølhaven eller leje en 
cykel af os og erobre Berlin på to hjul. Vil 
du hellere køre i bil? Efter køreturen stiller 
du bare bilen i vores parkeringskælder.

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

Uanset hvem 
du er, hvad
du laver,
og hvor du
kommer fra.
Alle som 
gerne vil
rejse, byder vi
velkommen.
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Brem
en M

ain Station

a&o Bremen Main Station
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Friedrich-Rauers-Str. 20a, 28195 Bremen

aohostels.com

Fra hovedbanegården til dit værelse, fra dit 
værelse til den gamle bydel og til ¢ oden 
Weser - det kan alt sammen klares på få 
minutter til fods, når du indlogerer dig på 
dette hyggelige og centralt beliggende 
a&o. Fordelt over seks etager � ndes 
her 100 enkelt-, dobbelt-, familie- og 
¢ ersengsværelser. Der er et børnehjørne 

til de små, en parkeringsplads til din 
bil, og en velassorteret bar, hvor du kan 
slukke tørsten. Hvis du skal arbejde, kan 
du benytte Coworking Space eller dit eget 
værelse, for der er superhurtig 
WiFi gratis i hele huset.

Bremen
I den gamle byel i Bremen ligger 
Schnoorviertel, som er det ældste kvarter 
i byen. I de små gyder ¤ nder du unikke 
små butikker, kunsthåndværk, caféer og 
restauranter. I centrum af byen knejser 
domkirken St. Petri . Katedralen er 
ombygget så mange gange, at bygningen 
i dag består af en usædvanlig blanding af 
forskellige stilarter og epoker. 
Efter en spadseretur ved voldanlægget 
kan du med fordel besøge Kunsthalle 
Bremen. Tag lige et foto med statuen af 
Bremens bymusikanter på markedspladsen, 
nyd den friske luft i havnen ved � oden 
Weser, og hop så i 
seng på a&o lige ved 
hovedbanegården.

6

6
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Breitenweg

Hochstraße Breitenweg

Bremen Main Station

a&o Bremen Main Station
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D
ortm

und M
ain Station

a&o Dortmund Main Station
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Königswall 2, 44137 Dortmund

aohostels.com

Dortmunds sandsynligvis smukkeste lobby, 
som ikke koster dig en krone mere: Dette 
a&o ligger lige ved hovedbanegården i 
byens centrum og byder dig velkommen 
med et skakternet mønster. Her kan du 
spille bordfodbold eller billard, bytte dig til 
en god bog eller nyde en lækker drink ved 
snackbaren. 

Dine børn vil elske børnehjørnet som 
ligner Signal Iduna Park, og dine kolleger 
vil sætte pris på vores mødelokaler. Og 
du selv vil helt sikkert elske at overnatte 
i en de behagelige senge i de 105 enkelt-, 
dobbelt-, familie- og fl ersengsværelser, der 
står klar og redt op til dig.

Dortmund
Uanset om du er fodboldfan eller ej, så er 
en afstikker til det tyske fodboldmuseum 
altid en god idé, om ikke andet så på 
grund af den kæmpestore LED-facade, 
hvor du kan tage de bedste selfi es af dig 
og dine venner. Her kan du lære alt om 
den tyske fodboldhistorie. Den trendy 
Brückstraße – et tidligere bordelkvarter 

– kan ses allerede fra lobbyen på a&o. 
Med sine mange caféer, restauranter og 
særprægede butikker er denne gade altid 
et spændende sted at færdes. Digital kunst 
fi nder du i Dortmunder U, centret for kunst 
og kreativitet. Midt gennem indre by fi nder 
du den populære 
Westenhellweg, et 
af de mest besøgte 
butiksstrøg i hele 
Tyskland – kun 
500m fra dit a&o 
på Königswall.
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Dortmund
Main Station



2120 a&o

D
resden M

ain Station

a&o Dresden Main Station
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Strehlener Straße 10, 01069 Dresden

aohostels.com

Kun få skridt fra hovedbanegården, med 
supergode forbindelser til alle skønne 
seværdigheder i Dresden og omegn. 
Med 159 enkelt-, dobbelt-, familie- og 
¢ ersengsværelser er her noget for enhver 
smag og pengepung. De yngste gæster 
glæder sig over børnehjørnet, der � ndes 

parkeringspladser, og et mødelokale til 
dine møder. Hvis du har fået kultur og 
historie nok for en dag, kan du slappe 
af med et slag bordfodbold eller billard 
og nyde en drink fra snackbaren på 
tagterrassen – vi lægger en gratis og 
storslået udsigt over Dresden oveni. 

Dresden
Åh Dresden, hvor er du smuk! Så står 
man der på Theaterplatz og ved slet ikke, 
hvor man skal kigge hen først. Der er 
det vidunderlige operahus Semperoper, 
der er kunstgalleriet Gemäldegalerie 
Alte Meister og her er paladset for den 
kæmpestore Zwinger med sine haver. 
Nogle få skridt længere fremme ¤ nder 
du Museum Albertinum med malerier og 
skulpturer og den genopbyggede kirke 
Dresdner Frauenkirche. Og så et af de mest 
interessante museer i Tyskland – det tyske 
hygiejnemuseum – med udstillinger om 
vores samfundsliv. Puha, du må have en 
pause efter så megen 
kultur. Heldigvis 
ligger dette a&o blot 
få skridt fra Großer 
Garten, den største 
park i byen.

G
ro

ße
r G

ar
te

n

Wiener Straße
Gerhart-H

auptm
ann -Straße

Bergstraße

Bayrische Straße

Nürnberger Straße

Fr
itz

-L
ö�

er
-S

tra
ße

Dresden
Main Station

a&o Dresden 
Main Station



2322 a&o

D
usseldorf M

ain Station

a&o Dusseldorf Main Station
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Corneliusstraße 9, 40215 Düsseldorf

aohostels.com

Det er ikke kun prisen, der sørger for 
det gode humør i denne a&o: Du kan 
starte din dag med en gedigen all you 
can eat-morgenmadsbuff et. I lobbyen 
med masser af lysindfald fi nder du både 
bordfodbold og et billardbord. Huset 
med sine 174 enkelt-, dobbelt-, familie- 

og fl ersengsværelser ligger tæt ved 
hovedbanegården og den pulserende 
Königsallee. Du når til Rhinpromenaden 
inden for blot få minutters gang. Hvis ikke 
du har fundet noget nyt tøj på Kö, så kan 
du bare vaske dit tøj her hos os.

Düsseldorf
Velkommen til shoppingparadiset i 
Nordrhein-Westfalen! Det knap 1 km lange 
butiksstrøg Königsallee – også kendt som 
Kö – forløber tværs gennem den indre by 
med luksusbutikker, så langt øjet rækker. 
Du bør ubetinget prøve Düsseldorfs nyeste 
U-bane-strækning: De seks stationer på 
Wehrhahn-linjen, der kører til centrum, er 
udformet af kunstnere og designere. 
En yderst seværdig ting er kunstsamlingen 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen med 
moderne kunst i udstillingshallerne K20, 
K21 og Schmela-Haus. Og mindst lige så 
seværdig er „Little Tokyo“, det japanske 
kvarter omkring 
Immermannstraße. 
Luksus, kunst og 
sushi – und dig selv en 
omgang Düsseldorf!
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Frankfurt G
allusw

arte

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

aohostels.com

Selv i denne �nanshovedstad er det muligt 
at overnatte til små penge. Dette a&o 
ligger praktisk talt midt imellem Frankfurts 
hovedbanegård og messecenteret 
Messe Frankfurt og er derfor populært 
blandt forretningsrejsende. Huset råder 
over 310 enkelt-, dobbelt-, familie- og 
¢ersengsværelser; så tag bare alle 

kollegerne med. Her �ndes også 
mødelokaler, så i kan arbejde. Hvis du 
er på afslapningsferie i Frankfurt, kan 
du nyde en drink ved snackbaren i den 
rummelige lounge. Vil du gerne sende et 
par fotos hjem via mobilen? Det behøver 
du ikke engang at stå ud af sengen for – 
der er hurtig highspeed WiFi hele huset.

Frankfurt
Du har en storslået udsigt på 
gæsteterrassen på Main Towers. 
Du bliver katapulteret til tops med en 
af Tysklands hurtigste elevatorer og 
fra 200m højde har du det perfekte 
overblik over hele Frankfurt. Butiksstrøg 
nr.1 i ¤nanshovedstaden er uden tvivl 
Die Zeil med butikscentret MyZeil. Og 
da shopping skærper appetitten, kan 
du med fordel ¤nde alskens lækkerier i 
Kleinmarkthalle: Et skønt, overdækket 
marked med specialiteter fra hele verden. 
Et fremragende sted til en spadseretur 
gennem kunsthistorien er Städel Museum, 
hvor du kan sige 
goddag til Rembrandt, 
Rubens og Richter – 
ikke langt fra dit a&o 
som sørger for en 
behagelig seng til 
natten.
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a&o Frankfurt Ostend
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Hanauer Landstraße 207, 60314 Frankfurt

Det spritnye a&o i Frankfurt Ostend 
åbner o vinteren 2018. Strøget Hanauer 
Landstraße er en hip, kreativ gade, hvor 
designere og innovative virksomheder 
har deres hjemsted. I det nye design-a&o 
�ndes der 226 enkelt-, dobbelt-, familie- 
og ¢ersengsværelser, en døgnåben 
snackbar med bordfodbold og billardbord, 

parkeringspladser, børnehjørne og 
mødelokaler. Med et stoppested lige foran 
døren og banegården Frankfurt Ost lige i 
nærheden, har du supergode forbindelser 
til resten af byen. Hafenpark kan nås til 
fods, og er en moderne legeplads og 
sportspark - perfekt til din workout eller 
afslapning efter en skøn dag i Frankfurt. 

a&o

aohostels.com

everyone can travel

Ikke langt 
fra det 
næste
stoppested.
Så kommer 
du hurtigt 
fra et hvilket 
somhelst 
a&o til B.

Frankfurt O
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Åbning 

i vinteren 
2018

(Symbolfoto)
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H
am

burg C
ity

a&o Hamburg City
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Spaldingstraße 160, 20097 Hamburg

aohostels.com

Har du nogensinde prøvet at overnatte 
sammen med tusinder af andre 
mennesker? Nej? Så prøv det i a&o 
Hamburg City! Men vær forberedt på, at 
der til tider kan være temmelig meget drøn 
på dette sted. Her er altid liv og action, 
når skoleklasser, familier, foreninger og 
grupper fra alle verdens hjørner mødes. 

Med over 550 enkelt-, dobbelt-, familie- og 
¢ ersengsværelser føles det næsten som én 
stor ferielejr. Eller et kæmpestort palads. 
Eller et landsbyfællesskab – alt efter din 
egen fantasi. Det her er dog ingen fantasi: 
Den store lobby med snackbar, billard og 
bordfodbold, plus den store tagterrasse 
med den bedste udsigt over Hamborg.

Hamburg
Du kan begynde din dag i ægte hansestad-stil 
med et Matjesbrötchen ved knudepunktet 
Landungsbrücken. Når du spadserer langs 
havnen kan du ikke undgå at få øje på 
den smukke koncertsal Elbphilharmonie i 
HafenCity. I den trendy bydel Schanzenviertel 
kan du beundre det besatte hus Rote Flora 
og i bydelen Karoviertel kan du shoppe i 
originalle boutiques og få lidt sol på maven 
i Planten un Blomen Park med de skønne 
kanelboller Franzbrötchen og et picnictæppe. 
Om aftenen blinker og glitrer det alle vegne på 
Reeperbahn i kvarteret St. Pauli, hvor turister, 
partyfreaks og Olivia Jones slår et slag ind i 
gaden Große Freiheit. 
Mon ikke du trænger til 
en behagelig seng efter 
al den ståhej – og dem 
har vi rigtig mange af i 
vores i alt ¤ re a&o-huse 
i Hamburg. Nordkanalstraße
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a&o Hamburg Hammer Kirche

Her er ikke kun prisen lille og � n: Det 
mindste a&o i Hamborg med 68 værelser 
ligger centralt i et fredeligt område, kun 
5 minutter til fods fra U-banestationen 
Hammer Kirche. Du kan slappe af i 
Hammer Park, som ligger lige i nærheden. 
Børnene kan slå sig løs på legepladsen, 
og her er desuden et soppebassin, ¢ ere 

plæner til solbad og et minigolf- og et 
haveanlæg. Hvis det er møgvejr i Hamborg, 
kan de yngste gæster bruge børnehjørnet 
i huset. Til læsehestene har vi bøger og en 
snackbar. Her kan du tænke dybe tanker 
med en god kop ka� e.

Hammer Landstraße 170, 20537 Hamburg

a&o Hamburg Main Station

Der hvor man tidligere opbevarede 
kolonivarer fra hele verden, sover i dag 
mennesker fra hele verden i 278 enkelt-, 
dobbelt-, familie- og ¢ ersengsværelser. 
Den smukke røde murstensbygning ganske 
tæt på hovedbanegården er nem at få øje 
på. Herfra går alle de vigtige tra� kruter, 
som fører dig til alle afkroge af Hamborg. 

Hvis du ikke gider at køre i tog, kan du 
bare leje en cykel hos os. Vores venlige 
receptionsmedarbejdere giver dig gerne 
de bedste tips til de bedste cykelruter. 
Hvis du hellere vil udforske på egen hånd, 
er der gratis highspeed WiFi, lige som i alle 
vores andre huse.

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

aohostels.com

Bookingcentral: +49 30 80 947 5110
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aohostels.com

everyone can travel

H
am

burg Reeperbahn

a&o Hamburg Reeperbahn

Så sindsoprivende billigt overnatter 
du kun på a&o på den berømte 
berygtede Reeperbahn. Große Freiheit, 
Landungsbrücken og �skemarkedet 
ligger blot et stenkast fra dit værelse. 
Midt i kvarteret overnatter du her i et 
af de 309 enkelt-, dobbelt-, familie- og 

¢ersengsværelser - frem for alt efter en 
spændende spadseretur gennem St. Pauli. 
Det er bedst at lade bilen stå, og helst på 
vores parkeringsplads. Et godt tip: Den 
nærmeste bar med de sødeste bartendere 
�nder du i vores lobby på a&o. Inklusiv 
bordfodbold og billard.

Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Reeperbahn 154, 20359 Hamburg

Vi tager 
vores 
service 
meget
alvorligt, 
men altid 
med et smil 
på læben. Reeperbahn
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K
arlsruhe M

ain Station

a&o Karlsruhe Main Station
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Bahnhofplatz 14-16, 76137 Karlsruhe 

aohostels.com

Du kan overnatte med stil, en central 
beliggenhed og til små penge i dette 
a&o, der ligger på pladsen lige foran 
banegården. Den smukke bygning i 
jugendstil er fredet. Kun indvendigt har vi 
ændret en lille smule, så du ikke mangler 
noget: 108 enkelt-, dobbelt-, familie- og 

fl ersengsværelser, en dejlig lobby med 
snackbar og billardbord, et børnehjørne, 
et mødelokale og gratis highspeed WiFi 
i hele huset. Hvis du alligevel mangler 
noget, hjælper vores søde medarbejdere 
i receptionen dig gerne - uanset hvad 
klokken er.

Karlsruhe
Denne by emmer af fred og ro. 
Det forstod den gode greve Karl Wilhelm 
at sætte pris på, da han grundlagde 
Karlsruhe helt efter sine egne planer. 
I parken Schlossgarten midt i indre by kan 
du slappe af og give sjælen ro. Ved siden 
af i Staatlichen Kunsthalle kan du lade 
dig imponere over malerier fra berømte 
mestre, og du kan nyde pixelkunst i ZKM, 
som er center for kunst og medieteknologi, 
på den bedste adresse i hele Tyskland. 
Hvis du leder efter en smule wellness 
er det en god idé med en afstikker til 
Europabad i den sydvestlige del af byen 
og hvis du søger et 
adrenalinkick ligger 
Europapark i Rust ikke 
langt derfra: Du skal 
bare tage toget, og 
a&o ligger lige ved 
hovedbanegården.
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C
ologne D

om

a&o Cologne Dome
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Komödienstraße 19-21, 50667 Køln 

aohostels.com

Dette a&o har en lige så behagelig 
beliggenhed som du har i vores senge: 
Det ligger bare to minutter til fods fra 
hovedbanegården og et halvt minut fra 
domkirken i Køln. Hvis du er sat komplet 
ud af spillet efter en lang karnevalsfest, er 
dette det helt rigtige sted at slappe af. Der 
er 41 enkelt-, dobbelt- og familieværelser, 

og naturligvis - som i alle a&o'er - 
badeværelse med bruser/toilet og gratis 
highspeed WiFi i hele huset. Du starter 
dagen allerbedst med en velvoksen all you 
can eat-morgenmadsbuff et i stueetagen. 
Og et godt humør fi nder du døgnet rundt 
i receptionen hos vores hjælpsomme 
medarbejdere.

Køln
Den sjoveste tid at besøge Køln er så 
afgjort karnevalsæsonen. Her i fastelavns 
højborg fejres karnevalet Fasching, som en 

”femte årstid” med jakler og narre. 
Men husk ikke at råbe 
 „Helau“, (som er kampråbet fra 
Düsseldorf), men derimod „Kölle Alaaf“. 
For de der elsker rigtig god smag er 
chokolademuseet et super sted at 
besøge. Eller Museum Ludwig med sine 
fremragende udstillinger af moderne kunst. 
Og glem ikke at se den imponerende 
domkirke Kølner Dom, som er optaget på 
UNESCO verdenskulturvs liste og med 
sine næsten 158m den 
tredjehøjeste bygning 
i verden. Ganske 
som Museum Ludwig 
og din behagelige 
seng i dit a&o, har vi 
placeret domkirken 
i nærheden af 
hovedbanegården. Komödienstraße
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C
ologne M

ain Station / N
eum

arkt

a&o Cologne Main Station

På a&o Køln Main Station kan du ankomme 
og falde direkte omkuld i din seng. Du har 
valget mellem 39 enkelt-, dobbelt-, familie- 
og fl ersengsværelser, som alle er udstyret 
med eget badeværelse samt bruser og 
toilet. Morgenmaden kan du nyde i 

afslappet Køln-stil ved all you can eat-
morgenmadsbuff eten, og dine selfi es foran 
Kølner Dom kan du sende via vores gratis 
highspeed WiFi. Vi har i øvrigt placeret 
domkirken bare 500m herfra. Kun for dig.

Ursulaplatz 10-12, 50668 Køln

a&o Cologne Neumarkt

a&o Neumarkt ligger i den smukke og 
trendy Altstadt-Süd med gode forbindelser 
med U-banen. Mellem værtshuse, 
restauranter og multikulturelt leben 
i et af Kølns mest farverige kvarterer 
venter 173 enkelt-, dobbelt-, familie- og 
fl ersengsværelser på dig. Desuden har vi 
en hyggelig lounge med en velassorteret 

snackbar og lækre drinks. Eventuelle 
tilfælde af spild kan rettes op med 
gæstevaskemaskinen. Ventetiden kan du 
forsøde med et spil en pot billard eller 
bordfodbold. Eller med gratis highspeed 
WiFi i hele huset. 

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

aohostels.com

Bookingcentral: +49 30 80 947 5110

M
auritiusw

all

Hahnenstraße

H
absburgerring    H

ohenstaufenting

A
m

 Rinkenpfuhl

Schaafenstraße

Mauritiuskirche

a&o Cologne 
Neumarkt

Komödienstraße
Burgmauer

An der Rechtschule

Trankgasse

Tu
ni

ss
tr

aß
e

Tu
ni

ss
tr

aß
e

a&o Cologne Main Station

Cologne 
Main Station



4140 a&o

Leipzig M
ain Station

a&o Leipzig Main Station
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Brandenburger Straße 2, 4103 Leipzig

aohostels.com

Dette a&o ligger lige ved 
hovedbanegården og rummer en lang 
og spændende historie: I kejsertiden var 
dette en rigspostbygning, i dag mødes 
mennesker fra hele verden her. Og lige 
som din søvn er højhellig for os, er denne 
bygning med sin renoverede historiske 
facade under 

fredning. Der � ndes 163 moderne enkelt-, 
dobbelt-, familie- og ¢ ersengsværelser 
samt 10 parkeringspladser til personbiler 
og et børnehjørne til vores yngste gæster. 
Godt nok er der højt til loftet i den 
imponerende lobby – men vores priser er 
stadigt utroligt lave.

Leipzig
Hvis du synes at Berlin er for overrendt, så 
tag til Leipzig i dag. Byen benævnes som 

„Hypezig“ som en insider¤ dus: 
Den kunstneriske, kreative og 
alternative scene vokser sig større her 
dag for dag – lige nu er faktisk den 
mest spændende tid at opleve Leipzig. 
Hvis hype ikke interesserer dig, og du 
heller vil dykke ned i historien, 
må du ikke gå glip af Bach-museet: 
I den ældste bygning i Thomaskirchhof i 
den vestlige del af den gamle bydel kan du 
lære alt om barokmusikkens fader. 
Ikke noget for små børn? 
Så er det af sted til Leipzig Zoo, 
som ligger kun 
10 minutter til 
fods fra a&o ved 
hovedbanegården.
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M
unich H

ackerbrücke

a&o Munich Hackerbrücke
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Arnulfstraße 102, 80636 München 

aohostels.com

Her er 214 dobbelt-, familie- og 
¢ ersengsværelser, og nogle af dem har 
endda egen balkon og badekar. Du har 
læst rigtigt: Badekar! Derudover bydes 
der på gæstekøkken og vaskemaskine, et 
billardbord, ¢ ere parkeringspladser til biler, 
også i rugbrøds-klassen og et børnehjørne 
til de små. Og nu vi er så godt i gang, er 

der endnu en lille godbid: På 5. sal � nder 
du en tagterrasse med en velassorteret 
snackbar og alpepanorama med en 
fantastisk udsigt over München – kom ikke 
og sig, at luksus skal være dyrt.

München
Bayerns hovedstad er ikke kun verdens 
navle under Oktoberfest, „d’Wiesn“, når 
mennesker fra hele kloden fejrer verdens 
største folkefest. München er især et 
fantastisk rejsemål, når foråret melder 
sig. Tag en cykeltur gennem parken 
Englischen Garten, stop i en Biergarten og 
nap en Weißwurst med sød sennep, snup 
en lille lur ved � oden Isar, hvor du også 
kan springe i og få en dukkert. Museum 
Brandhorst og Pinakothek der Moderne er 
spændende steder, hvor du kan tilbringe 
tiden med kunst på en regnvejrsdag. 
Du ¤ nder helt sikkert en souvenir fra din 
rejse til München på 
viktualiemarkedet 
i den gamle bydel, 
tæt ved Alten Peter, 
som er byens ældste 
sognekirke.
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M
unich M

ain Station / Laim

a&o Munich Main Station

Vore priser i München slår alt indenfor 

overnatning: Fra dette a&o ved 

hovedbanegården er der kun 5 minutter til 

fods til Oktoberfesten på Theresienwiese og 

den gamle by ligger nærmest direkte for dine 

fødder. På trods af den centrale beliggenhed 

er her fredeligt om natten. Huset er hyggeligt 

og rummer 73 enkelt-, dobbelt-, familie- og 

¢ ersengsværelser. Mange af værelserne 

vender ud mod en baggård , og er beskyttet 

mod støj. For at gøre din udtjekning endnu 

sværere, har de ¢ este af værelserne endda 

egen balkon.

Bayerstraße 75, 80335 München

a&o Munich Laim

Dette nyeste blandt Münchens a&o’er er 

det perfekte sted for friluftsmennesker. 

Nymphenburg Slotspark og den Kongelige 

Hjortepark ligger næsten i forhaven. Men det 

betyder ikke, at stedet er afsides beliggende. 

Der er kun 4 stop til hovedbanegården. 

Her � ndes 214 enkelt-, dobbelt-, familie- 

og ¢ ersengsværelser, foruden 25 

parkeringspladser, ¢ ere vaskemaskiner, et 

køkken til gæsterne plus et børnehjørne. 

Du � nder et mødelokale til konferencer, et 

billardbord og et bordfodbold til sjov og spil 

og en velassorteret snackbar til den tørre 

plet i halsen. Skulle du alligevel mangle et 

eller andet, hjælper de søde medarbejdere i 

receptionen meget gerne, døgnet rundt.

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

aohostels.com

Bookingcentral: +49 30 80 947 5110

Margarethe-Danzi-Straße 

W
otanstraße

Fü
rs

te
nr

ie
de

r S
tr

aß
e

Agnes-Bernauer-Straße

A
gr

ic
ol

as
tr

aß
e

Perhamerstraße

Vo
n-

de
r-

Pf
or

dt
en

-S
tr

aß
e

St
öb

er
ls

tr
aß

e

Schi�erlstraße Ra
po

to
st

ra
ße

Lu
tz

st
ra

ße

Landsberger Straße

Schlosspark

a&o Munich Laim Munich-Laim

Theresienwiese
(Oktoberfest)

Bayerstraße

Pa
ul

 - 
H

ey
se

-S
tra

ße

Bavariaring So
nn

en
st

ra
ße C
it

y-
C

en
te

ra&o Munich
Main Station

Munich
Main Station



4746 a&o

N
urem
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a&o Nuremberg Main Station 
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Bahnhofstraße 13-15, 90402 Nürnberg

aohostels.com

Vores a&o i Nürnberg er fuldstandigt 
ombygget og renoveret, og er lige så 
frisk som sengetøjet i din seng. Det ligger 
kun få skridt fra hovedbanegården, og 
her har du valget mellem 116 enkelt-, 
dobbelt-, familie- og ¢ ersengsværelser. I 
lobbyen med masser af lysindfald � nder 
du en velassorteret bar, et billardbord 

samt bordfodbold og masser af 
siddepladser med mulighed for at se Sky-
TV. Desuden er der et gæstekøkken, en 
gæstevaskemaskine, parkeringspladser 
til � re personbiler, tre mødelokaler, et 
legehjørne til børnene og den mest 
tilbagelænede reception i hele Nürnberg.

Nürnberg
Det bedste bud på en by med julehygge med 
adventshygge i den skønneste tid på året 
er uden tvivl Nürnberg. Blandt arkitektur 
fra middelalderen ligger det berømte 
Christkindlesmarkt, hvor der dufter skønt 
af Glühwein og honningkagerne Lebkuchen. 
Men også uden for juletiden er Nürnberg 
absolut værd at se. Du kan se på moderne 
kunst og designklassikere på Neuen Museum 
og i Albrecht-Dürer-Haus med det smukke 
bindingsværk lærer du hvordan og hvor 
maleren levede og arbejdede i ca. 20 år. 
En af byens institutioner er Zum guldenen 
Stern, det ældste Bratwurst-køkken i verden, 
hvor du kan spise i 
hyggelige omgivelser til 
sent på aftenen. Inden 
du hopper i seng, kan 
du lige nå at nyde en 
midnats-snack i vores 
bar, der har åbent hele 
natten.

A&O Nürnberg Hauptbahnhof       

Bahnhofsplatz

A
llersberger Straße
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Nuremberg 
Main Station
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Stuttgart C
ity

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

aohostels.com

Det mest imødekommende 
overnatningssted i Stuttgart var i sin 
tid Tysklands største mejeri. Her er 
supergode forbindelser, og du overnatter 
i et af vores 237 dobbelt-, familie- og 
fl ersengsværelser. Her fi ndes et 
børnehjørne, en snackbar, bordfodbold 
og billardbord, et gæstekøkken og tre 

mødelokaler. I omegnen fi ndes fl ere 
ølhaver og mineralbade. Du når lynhurtigt 
med toget til byens historiske centrum, og 
indkøbscentret Milaneo ligger kun fi re 
minutter til fods herfra. Biografen UFA 
Filmpalast ligger i øvrigt lige omkring 
hjørnet. Er du løbet tør for småpenge? Pyt 
med det, Sky-TV i vores lobby er gratis. 

Stuttgart
I hjemstavnen for bilmærkerne Daimler 
og Porsche er Mercedes-Benz Museum et 
absolut must. Det er det mest velbesøgte 
museum i Stuttgart: Du fi nder samtlige 
klassikere på fi re hjul i en imponerende 
bygning, og om sommeren arrangeres 
desuden fantastiske Open Air-koncerter. 
Et af de andre mest velbesøgte museer i 
hele Tyskland ligger ligeledes i Stuttgart, 
nemlig Neue Staatsgalerie. 
Bygningen i Stirling-stil er kendt som et 
ikon for postmoderne arkitektur. 
De skønneste svabiske fester fejres om 
foråret og efteråret på Cannstatter Wasen 
am Neckar, kun 
15 minutter med tog 
fra din seng på a&o.
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W
eim

ar

a&o Weimar 
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Buttelstedter Straße 27c, 99427 Weimar

aohostels.com

Dette prisvenlige a&o har sin egen 
volleyballbane, en eng med frugttræer og 
en legeplads. I tilfælde af dårligt vejr kan 
du slå dig løs indendørs med bordfodbold, 
billard eller Wii. Hvis du hellere vil slappe 
helt af, står 135 enkelt-, dobbelt-, familie- 
og ¢ ersengsværelser klar til dig. Da byen 
Weimar er forholdsvis overskuelig, kan du 

med fordel parkere din bil eller bus hos os 
og leje en cykel – eller tage bybussen; den 
holder lige foran døren.

Weimar
I denne by ¤ nder du kultur og historie i 
uanede mængder. I det skønne Weimar 
kan du følge sporene efter geniale 
historiske personligheder, for eksempel på 
Goethe-Nationalmuseum, i Schillers hus 
eller i Cranachhuset – alle ligger tæt på 
hinanden i den gamle bydel. 
Der må du heller ikke gå glip af et smut ind 
på iscafeen Dolomiti på markedspladsen, 
hvor du kan vælge mellem hele 36 
forskellige slags is. Syd for Weimar ¤ nder 
du barokslottet Schloss Belvedere med 
en stor park på 43ha, et orangeri og en 
forlystelseshave, som du kan udforske i 
godt vejr på cykel eller 
på en spadseretur. 
Og endnu et must 
for fans af moderne 
arkitektur og kunst: 
De mange Bauhaus-
pladser fordelt over 
hele Weimar. Bu
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Ø
strigIntet andet 
land formår 
at forbinde 
natur og 
kultur så 
elegant med 
rigtig gode 
Schnitzler 
som østrig.

I Østrig boede der lige så mange berømte personligheder som der var 
indbyggere i mange byer. Mozart, Klimt, Schiele, Schubert – de fandt 
alle sammen Østrig lige så fortryllende som de mange turister, der holder 
ferie her i Alperepublikken. 

Wien er et ubetinget must for kunst- og kulturinteresserede, for her 
står det ene barokke bygningsværk efter det andet på rad og række. Byen 
er super velegnet til et museums-maraton, og man kan slappe af med stil 
i en af de mange cafeer. 

Vores a&o i Salzburg er helt nyt, og nu kan besøgende til Salzburger 
Festspiele endelig overnatte billigt. Og fordi det er et must at besøge 
Graz bare en gang - med slotte, borge og kunst! - findes der også et a&o 
her.

aohostels.com

Graz 1

Salzburg 2

Wien 3
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G
raz M

ain Station

a&o Graz Main Station
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Eggenberger Straße 7, 8020 Graz

aohostels.com

a&o i den smukke by Graz ligger lige ved 
hovedbanegården, og er dit perfekte 
udgangspunkt hvis du vil udforske 
omgivelserne med tog. Alle byens 
seværdigheder ligger i gåafstand herfra, 
og metroen holder lige foran døren. Her 
� ndes 120 hyggelige enkelt-, dobbelt-, 
familie- og ¢ ersengsværelser. Desuden 

er der bordfodbold, et billardbord, en bar, 
mulighed for bogbytte, et børnehjørne 
og et mødelokale. Og det med den gode 
beliggenhed mener vi helt seriøst: Slottet 
Schloss Eggenberg ligger kun 15 minutter 
herfra.

Graz
Hovedstaden i delstaten Steiermark har 
siden 2011 kunnet smykke sig med titlen 
UNESCO City of Design. Og byen har med 
sit livlige kreative miljø tydeligvis gjort sig 
fortjent til denne titel, da � ere unge labels 
og designere har slået sig ned her. 
Det ældste og største marked i Graz er 
Kaiser-Josef-Markt, hvor du kan smage 
friske og lokale lækkerier fra mandag til 
lørdag. I den skønne bypark Stadtpark 
står det imponerende Kunsthaus Graz, 
et museum for samtidskunst, ikke langt 
fra domkirken Grazer Dom. En af byens 
berømte sønner er såmænd Arnold 
Schwarzenegger, 
som har fået sit eget 
museum 4km derfra 
i Thal. Det er en god 
idé at rejse med 
jernbanen, og smart 
nok ligger byens 
hovedbanegård lige 
ved siden af dit a&o.
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Salzburg M
ain Station

a&o Salzburg Main Station
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Fanny-von-Lehnert-Str. 4, 5020 Salzburg

aohostels.com

Så meget gammelt og nyt i samme 
hus: I dette design-a&o, blot 500m 
fra hovedbanegården, overnatter du 
i en fredet, tidligere brødfabrik, der er 
ombygget til et moderne og stilfuldt 
overnatningssted med 116 enkelt-, dobbelt-, 
familie- og fl ersengsværelser. Til de små 
gæster er der et børnehjørne og til de store 

har vi en velassorteret bar. Lobbyen venter 
med et billardbord og bordfodbold på dig; 
samme sted fi nder du vores rigtig søde 
medarbejdere døgnet rundt. 
Hurra, også lige nu.

Salzburg
Det mest berømte vartegn i byen er 
fæstningen Hohensalzburg, et af de største 
borganlæg i Europa. Her kan du nyde den 
fantastiske udsigt over hele Salzburg og 
videre ud til Alperne. Man føler sig lige som 
i et eventyr på slottet Schloss Hellbrunn i 
den sydlige del af byen, som en kæmpestor 
slotspark med egen Zoo støder op til. Du kan 
købe en kombi-billet, gældende for et besøg 
på slottet, i parken og den zoologiske have 
for en hel dag. Et virkelig imponerende syn 
er Hangar-7 ved lufthavnen, et spændende 
fl ymuseum med historiske fl yvemaskiner i en 
futuristisk glasarkitektur. Det mest populære 
museum i Salzburg 
er Haus der Natur, et 
naturhistorisk museum 
i en fredet bygning, 
kun 15 minutter med 
bus fra a&o ved 
hovedbanegården.
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V
ienna M

ain Station

a&o Vienna Main Station
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Sonnwendgasse 11, 1100 Wien

aohostels.com

Du kan overnatte centralt, billig og utrolig 
smukt på a&o Wien i et af vores 301 enkelt-, 
dobbelt-, familie- og ¢ ersengsværelser. 
Ud over den fantastiske lounge, hvor du 
kan slappe af, spille bordfodbold eller 
billard, byder huset på et børnehjørne, et 
mødelokale, et gæstekøkken og  
 en gæstevaskemaskine samt 

parkeringspladser til biler og busser. 
Slottet Schloss Belvedere ligger lige 
foran næsen på dig og du er nabo til 
hovedbanegården. Ja, vi må næsten knibe 
os selv i armen. 

Wien
Hvis Mozart stadig levede, ville han helt 
sikkert også være glad for Wien den dag i dag. 
I Østrigs hovedstad synes tiden mange steder 
at være gået i stå arkitektonisk, og der er 
rigtig meget at se: Slottet Schloss Belvedere, 
domkirken Stephansdom, operahuset Wiener 
Staatsoper eller kunstmuseet Albertina. 
Ganske vist er Wien et paradis for de 
kulturinteresserede, men sandelig også for 
gourmeter: Markedet Wiener Naschmarkt 
er det største marked i byen med nationale 
og internationale specialiteter, endda fra 
Japan og Kina. Den berømte ka¹ ekultur i 
Wien kommer du heller ikke uden om, og 
du ¤ nder traditionelle 
cafeer overalt i den 
gamle bydel. Og i 
butikscentret Kalke 
Village er der noget 
ganske særligt at kigge 
på: et toilet, der er 
kreeret af den berømte 
kunster Hundertwasser. 
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Det er stort. 
Det er 
enkelt. 
Det er 
centralt. 
Det er alt, 
hvad du 
har brug for.

a&o

aohostels.com

everyone can travel

V
ienna Stadthalle

a&o Vienna Stadthalle

Så ¢ ot en facade. Og så et endnu ¢ ottere 
interiør: I denne bygning gemmer sig et 
moderne a&o med alt, hvad dit hjerte 
måtte begære på din byrejse: 134 enkelt-, 
dobbelt-, familie- og ¢ ersengsværelser, 
bordfodbold, billardbord, et læsehjørne 
og et børnehjørne, et mødelokale og en 
velassorteret bar med snacks. 

Bymidten og butiksstrøget 
Mariahilferstraße ligger lige i nærheden. 
Og det bedste til sidst: En smuk gårdhave 
med bænke og parasoller om sommeren 
gør lidt selskabelighed til den rene svir.

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

Lerchenfelder G
ürtel
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Venice M
estre

a&o Venice Mestre
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Via Ca Marcello 19, 30172 Venedig

aohostels.com

Endelig har du mulighed for at overnatte 

billigt og, godt og først og fremmest sove 

sødt i Venedig. Ikke et eller andet tilfældigt 

sted, men derimod centralt og med gode 

tra� kforbindelser ved banegården Venezia-

Mestre. Design-lobbyen rummer sin egen 

a&o-café, og du kan nyde morgenmaden i 

det stilfulde og lyse atrium. Med 309 enkelt-, 

dobbelt-, familie- og ¢ ersengsværelser 

med klimaanlæg, parkeringskælder, 

cykeludlejning, gæstekøkken og 

-vaskemaskine, mødelokale og børnehjørne 

� nder du alt, hvad du har brug for på din 

rejse til Venedig. Og: Et billardbord og 

en døgnåben snackbar med fantastiske 

mennesker både foran og bagved disken.

Venedig
Byen med Gondolerne er ikke kun et 
storbyferbie. under Biennale di Venezia og 
et herligt ud� ugtsmål for en storbyferie. 
Den mest berømte plads i venedig er 
Markuspladsen med Dogepaladset og 
Markuskirken (gratis adgang!). 
Den mest velkendte bro er Ponte di Rialto 
over Canal Grande, som snor sig gennem 
den romantiske by i lagunen. Et rigtig godt 
alternativ til restauranterne er de mange 
Bàcari, hvor du kan spise dig igennem de 
venetianske tapas, Cicheti. Om aftenen 
forvandles Campo Santa Margherita, hvor 
venezianerne køber frisk ¤ sk og frugt, fra 
en markedsplads til et 
pulserende mødested 
for unge mennesker 
og studerende.
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Prague M
etro Střížkov

a&o Prague Metro Střížkov 
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Děčínská 1, 18000 Prag

aohostels.com

Som navnet allerede antyder, ligger dette 
a&o med sine super tra� kforbindelser 
i Prag. Alle byens skønne steder og 
seværdigheder ligger indenfor 15 minutters 
transport herfra – og dem er de mange af, 
skal vi hilse og sige! Vores medarbejdere 
forsyner dig gerne med gode tips og 
bykort. I det nyrenoverede a&o � ndes 

der 13 etager med 359 enkelt-, dobbelt-, 
familie- og ¢ ersengsværelser. 
Kom bare med hele familien eller klubben, 
der er plads til jer alle sammen. For at du 
kan nyde Prag helt uden bekymringer, 
� ndes der en hæveautomat i lobbyen, en 
døgnåben bar med snacks og drikkevarer, 
et børnehjørne og gratis WiFi i hele huset.

Prag
Hovedstaden i Den Tjekkiske Republik 
kaldes også „Den Gyldne By“ og
hvis du besøger Prag når vejret er 
godt, ved du hvorfor: Når solen skinner på 
de mange tårne af sandsten i byen, skinner 
Prag i de smukkeste gyldne nuancer. 
Nationalretten er � æskesteg med knødel 
og kål, og som dessert pandekager – så 
lækkert! Franz Kafka blev født i Prag, og 
hans fotos og breve kan ses på Kafka 

Museum ved � oden Vltava. Den ældste 
plads i den gamle by er Altstädter Ring, 
hvor der arrangeres markeder og events 
hele året. En spadseretur over Karlsbroen 
belønner dig med 
en panoramaudsigt 
over Prag, hvorfra du 
kan se Prager Burg 
med Sankt Vitus-
katedralen.
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Kunne du 
ikke godt 
tænke dig 
at overnatte 
på et 
kæmpestort 
slot? 

a&o

aohostels.com

everyone can travel

Prague Rhea

a&o Prague Rhea

Med igen fra i år og helt nyrenoveret: Alt 
i dette a&o er nu ¢ ottere, bedre og mere 
moderne. Undtagen prisen, den er lige så 
fordelagtig som før. Kom alene, som en 
gruppe eller med alle naboerne  
 – i 350 enkelt-, dobbelt-, familie- og 
¢ ersengsværelser er der plads til 
alle. Endda til din bus på husets egen 

parkeringsplads. Der � ndes et børnehjørne 
til børnene, et Coworking Space til 
kollegerne, et gæstekøkken til de 
sparsommelige, en snackbar til din date 
og et billardbord til dig. Som du ser, har vi 
tænkt på det hele. Vi mangler kun dig.

Bookingcentral: +49 30 80 947 5110V Uzlabine 3068/19, 18000 Prag
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A
m

sterdam
 Zuidoost

a&o Amsterdam Zuidoost
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Hogehilweg 22, 1101 CD Amsterdam

aohostels.com

Metrostationen ligger bare to minutter 
til fods fra dette a&o. Efter nogle få 
stop er du midt i den gamle by og 
tæt på alle byens seværdigheder. Her 
er 353 enkelt-, dobbelt-, familie- og 
¢ersengsværelser, med plads nok til dig 
og hele dit fodboldhold. Til venstre �nder 
du Amsterdam ArenA, Hollands største 

sportssted og desuden koncerthal for 
stjerner fra hele verden, og til højre den 
store Nelson Mandela Park. I regnvejr 
er den hyggelige lounge med snackbar, 
bordfodbold og billardbord det bedste 
sted for gode stunder sammen med 
mennesker fra alle verdenshjørner. 

Amsterdam
Byen med tulipaner og cykler er en storby 
på et meget lille område. International �air, 
storartede museer og et fantastisk natteliv - 
velkommen til Amsterdam. 
Det smarteste er at leje en cykel hos os og 
opdage byen på egen hånd. Det berømte 
Rijksmuseum med sin kæmpestore samling 
af malerier og udstillingsgenstande ligger 
i en imponerende bygning, der med sin 
dekoration næsten er et kunstværk i sig 
selv. Næsten lige ved siden af ¤nder du 
Stedelijk Museum for moderne kunst 
og Van Gogh Museum. Det bedste 
sted at shoppe er Haarlemmerdijk med 
Haarlemmerstraat, 
og med alt fra 
vintagekjoler til 
designergenstande vil 
du helt sikkert også 
gøre et fund. Bjilmer Park
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K
øbenhavn N

ørrebro

a&o København Nørrebro
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110Tagensvej 135-137, 2200 København

aohostels.com

Når man besøger en så trendy by som 
København, skal man også have et trendy 
sted at sove. Midt i det pulserende 
studenterkvarter Nørrebro venter et 
designer-a&o på dig med 168 dobbelt-, 
familie- og fl ersengsværelser. Kvarteret 
med sine utallige caféer, restauranter og 
kunstgallerier er det perfekte udgangspunkt 

hvis du vil udforske Danmarks hovedstad. 
København er et hit på cykel – du kan 
leje cykler hos os og stille bilen på vores 
parkeringsplads. Hvis du vil arbejde, har 
vi et Coworking Space, en velassorteret 
snackbar, hvis du er småsulten og et 
gæstekøkken til de selvforsynende - er det 
ikke bare hyggeligt?

København
En kædekarrussel, rutsjebane og en 
eventyrlig have lige midt i indre by: 
Københavns Tivoli er en forlystelsespark, 
med en smuk aftenbelysning. Den danske 
hovedstad egner sig på grund af de rigtig 
gode cykelstier bedst til at blive udforsket 
på to hjul. Og pak bare badebukserne, for 
havnen er så ren, at du endda kan springe i 
vandet. Et stykke højt belagt smørrebrød til 
turen, og så afsted gennem gågadeområdet 
Strøget, det store butiksstrøg med det 
kæmpe stormagasin Illum. Hvis du gerne 
vil give den gas fi nder du i det hippe 
Nørrebro kvarter lige ved siden af vores 
a&o Mimersparken, et 
anlæg med futuristiske 
legepladser, en 
basketballbane, 
fodboldbaner og 
en fl ere meter lang 
graffi  tivæg. Bispebjerg

a&o Copenhagen Nørrebro

Tagensvej

Tagensvej

Tagensvej
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Forplejning

aohostels.com

Døgnåben snackbar
På alle a&o’er kan man til enhver tid købe 
læskedrikke, cocktails, øl, snacks, ka�e og meget 
andet i den døgnåbne bar. 

Allyou can eat-morgenmadsbu¹et
På alle a&o'er tilbydes en righoldig morgenmad 
med friske fuldkornsboller, rundstykker, 
brød, æg, ost- og pølsepålæg, smørepålæg, 
morgenmadsprodukter fra Kellogg's, mælk, 
yoghurt og kvark, juice, frisk ka�e, forskellige 
tesorter samt lækker frisk frugt.

Madpakker 
Hvis du skal på farten, så laver vi gerne en 
madpakke: En frisk sandwich, vand, frugt og 
noget sødt til det gode humør.

Halv og helpension
Man kan også booke halv- eller helpension i alle 
huse. En frisk tilberedt menu består af en forret 
som salatbu�et, hovedret, dessert og en drik.
Der er aftensmad mellem kl. 17 og 21, og det er 
bedst at angive den ønskede tid ved bookingen.  

Grillaften
I næsten alle huse kan man, når vejret er godt, 
også vælge grillaften i stedet for menuen, hvis 
man har halvpension. 

Særlige ønsker
Du bedes venligst meddele os om evt. allergenen 
og særlige ønsker 7 dage før ankomsten.

Og lige en ting mere...
 ... book venligst halv- eller helpension samt 
grillaften på forhånd. Så kan vi garantere en 
upåklagelig forplejning hele vejen rundt. 

Frisk. 
Sundt. 
Og sååå 
lækkert.
Vi elsker god mad. Derfor sætter vi kun det på bordet,
som vi også selv ville spise.
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G
rupperVi er store.
Meget store.
Ja, også store nok 
til jer.
Skoleklasser og større grupper be�nder sig særligt godt hos os. 
Fordi vi har tænkt på det hele. Også på jer.

aohostels.com

Værelser
Større grupper såsom skoleklasser indkvarterer 
vi i pige- og drengeværelser med plads til �re og 
op til otte personer. Ledsagere såsom lærere og 
chau�ører overnatter i de hyggelige enkelt- og 
dobbeltværelser.

Ungdomsvenligt personale
Vores uddannede medarbejdere ved lige præcis, 
hvordan man omgås mindreårige på en venlig 
måde, der passer til deres alder. Det praktiske 
a&o armbånd i forskellige farver angiver, hvem 
der må drikke hvad. Vores nattevagter sørger for 
nattero og moderne nøglekort garanterer den 
højeste sikkerhed på alle værelser.

Book online
Du kan booke en klassetur hos ganske bekvemt 
online. Indtast periode og by på www.aohostels.
com, og så modtager du hurtigt et tilbud. Hvor 
smart!

Spar endnu mere
Vores billige gruppepriser er opdelt efter sæsoner. 
Hovedsæsonen er fra marts til oktober, og man 
sparer endnu mere i lavsæsonen fra november til 
februar. Hele året tilbydes en yderligere rabat på 
nætterne fra søndag til mandag.

Desuden...
 …har hjælpere vores fulde respekt for deres 
job, og derfor tilbydes lærere, buschau�ører og 
ledsagere gratis alkoholfri drikkevarer af os.
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Vi er der for jer 
24/7
Booking

Vi kan nås hver dag 
hele døgnet. E-mails besvares inden for 
24 timer.

Tlf. +49 30 80 947 5110
Fax +49 30 80 947 5190
  +49 30 80 947 5110

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

Salgsteam
Tlf. +49 30 80 947 5161
Fax +49 30 80 947 5193
E-mail: sales@aohostels.com
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En billig seng 
i enhver 

seværdig by. 
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