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Beste gasten 
en partners,
Ik vind het geweldig dat ik 
jullie a&o  kan voorstellen in 
een totaal nieuwe look. We zijn 
begonnen met een compleet 
nieuwe inrichting van onze 
accommodaties, die past bij 
ons concept: eerlijk, speels en 
buitengewoon. Onze aanspraak 
en motivatie zijn dezelfde als eerst 

- kamers tegen een goede prijs 
en in een centrale omgeving met 
alles, wat de reizigers vandaag 
nodig hebben.

De reorganisatie van onze 
accommodaties verloopt 
voorspoedig. De a&o’s in Bremen, 
Venetië en Berlijn-Mitte laten 
zien waar we in de toekomst met 
al onze accommodaties naartoe 
willen: modern, functioneel 
design - a&o's met een lobby als 
hart. De lobby, de 'woonkamer’ 
van de accommodaties, is een 
levendig ontmoetingspunt voor 
mensen uit de hele wereld. Een 
ruime kamer om zich goed te 
voelen, te ontspannen, te lachen 
en vrienden te vinden - of om te 
werken en elkaar te ontmoeten. 
Een plaats, waarin je je in elke 
bezienswaardige stad in Europa 
thuis voelt.

Alle a&o's zijn reeds uitgerust 
met supersnelle wifi, een 24u 
receptie met snacks en drankjes 
en kamers in alle categorieën. 
Het blijft ons doel om voor 
iedereen reizen mogelijk te 
maken. Daarom betekent a&o 
passende kamers voor iedereen 
tegen een ongeëvenaarde prijs-
kwaliteitsverhouding. Personen 
die alleen reizen, backpackers, 
stelletjes, jonge en oude mensen, 
zakenlui, gezinnen, schoolklassen 
en verenigingen - ze vinden bij ons 
allemaal het passende product 
en zijn op elk moment van harte 
welkom bij a&o.

Er is nog altijd veel te doen - we 
stropen voor jou de mouwen op en 
pakken het aan met een lach op 
ons gezicht.

Tot snel (weer) bij a&o!

 
Oliver Winter



 a&o-locatie   

 Centraal station

Onze bagage:
Service

24u geopend

Gratis wi�

Tickets

Kluisjes

Geldautomaat

Gastenkeuken

Gastenwas-
machine

Huis

a&o Lounge

Bar

Kinderhoek

Meetingruimte

Coworking  
Space

Parkeerplaats

Busparkeerplaats

Fietsverhuur

Biljart

Boekenruil

Karaoke

Volleybal

Snacks

Eenpersoons-
kamer

Tweepersoons-
kamer

Gezinskamer

Gedeelde
kamer

Airconditioning

Kamer

Vrije tijd

Tafel Voetbal

Dit kunnen wij slapend:

24 uur per dag service

Wij zijn 24/7 bereikbaar 
via onze gratis 
telefoonnummers. 
Schriftelijke aanvragen 
beantwoorden wij binnen 
24 uur.

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

 +49 30 80 947 5110

E-mail voor boekingen 
van maximaal 9 personen 
booking@aohostels.com

Voor boekingen 
vanaf 10 personen: 
groups@aohostels.com

Centraal gelegen zijn

Onze accommodaties 
liggen allemaal centraal of 
zijn zeer goed bereikbaar, 
zodat je altijd snel van 
a&o in B bent.

Flexibel en spontaan zijn

Bij boekingen met het 
�exibele tarief kun je de 
boeking op elk moment 
kosteloos annuleren, zelfs 
tot 18.00 uur op de dag 
van aankomst. Je betaalt 
pas bij aankomst.

Accommodaties met alles,
wat we nodig hebben.

In alle accommodaties is 
er een receptie die 24h 
bemand is, een bar, gratis 
supersnelle wi�, een all-
you-can-eat-ontbijtbu�et, 
en 24u inchecken.

Kamer met alles,
wat we nodig hebben.

In elke kamer is er 
supersnelle wi�. Voor 
elke gast staan douche/
wc incl. 2in1-shampoo, 
cosmetische doekjes en 
een föhn klaar. 

Bagageservice

Groepen kunnen hun 
bagage altijd kosteloos 
bij ons zetten. Voor 
individuele reizigers zijn er 
kluisjes tegen een kleine 
vergoeding, zodat je ook 
op de dag van vertrek nog 
gezellig de stad in kunt 
gaan.

 

a&o Hotels and Hostels 
Holding GmbH
Adalbertstraße 50
10179 Berlijn, Duitsland

aohostels.com
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Colonnade in a&o Venetië Mestre Ontbijtruimte in a&o Berlijn Mitte

Lounge en coworking space in a&o Kopenhagen

24u-snackbar in a&o Bremen Lounge in a&o Bremen

Lounge in a&o Berlijn Mitte Kinderhoek in a&o Kopenhagen

aohostels.com

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

We hebben het mooi 
gemaakt voor u.
Ontdek de nieuw ingerichte ruimtes bij a&o. In 2017 hebben Venetië, 
Kopenhagen en Bremen hun deuren geopend. Berlijn-Mitte presenteert 
zich sinds 2017 eveneens in een nieuwe look.

N
ieuw

 bij a&
o
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D
uitslandElke stad in 
Duitsland, 
die de moeite 
waard is, 
is met 
minstens 
één a&o 
uitgerust.

Het land van de dichters en denkers, punctualiteit en autosnelwegen 
heeft veel meer te bieden dan clichés. Berlijn trekt elk jaar miljoenen 
mensen uit de hele wereld. Cultuur naast kunst naast geschiedenis naast 
multiculti naast a&o.

In het zuiden kunt je bij ons in Neurenberg, Karlsruhe en zelfs in het 
chique München gunstig overnachten. De plaatsen zijn perfect om een 
natuur- en stedentrip met elkaar te combineren - de meeste a&o's liggen 
praktisch bij het centraal station. 

Hamburg is een leuke stad voor een korte vakantie tussendoor, daarom 
hebben wij daar meteen vier a&o's neergezet, allemaal centraal gelegen 
en prima verbonden. Er is nog veel te vertellen over Keulen, Dresden, 
Leipzig etc. 

- maar het beste is om het zelf te ervaren!

aohostels.com
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A
achen M

ain Station

Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110Hackländerstraße 5, 52064 Aaken

Aken
Wandelen, naar België lopen of 
gewoon lekker luieren: Aken in de  
Drielandendriehoek is met zijn vele groene 
plekken een paradijs voor kuieraars. 
Dit jaar is de stad extra de moeite 
waard, want je kunt SAMEN met Aken 
de Dom van Aken en 40 jaar UNESCO 
wereldcultuurerfgoed vieren!

Direct daarnaast nodigt de Münsterplatz 
uit tot een pauze onder magnolia's, 
waarvan het beste kan worden genoten 
met een Akener 

Printe in de ene en een rijstevlaai in de 
andere hand. ‘s Avonds kuier je door de 
levendige Pontstraße, 
waar kroegen, cafés, 
restaurants en 
discotheken naast 
elkaar liggen, voordat 
je voldaan en gelukkig 
in je gezellige bed in 
a&o bij het centraal 
station ploft.

aohostels.com

Direct aan het centraal station van de 
oude stad: Nergens in Aken slaap je 
centraler en gunstiger. 118 eenpersoons-, 
tweepersoons-. gezins- en 4 gedeelde 
kamers, met wasruimte en gastenkeuken 
ook ideaal voor backpackers. Voor de 
kleintjes is er een kinderhoek en ook grote 
groepen logeren probleemloos bij ons. 

Er is genoeg plaats, zelfs voor 17 auto's. 
Wie wil werken, kan in de coworking 
space met gratis supersnelle wi�  (in 
de hele accommodatie!) aan de slag. 
Liever ontspannen een potje biljarten of 
tafelvoetballen? Dat gaat bij ons ook. 
De cola vind je aan de bar, inclusief 
glimlach.
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a&o Aachen Main Station

Aachen
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a&o Aachen Main Station
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Berlin Friedrichshain

Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110Boxhagener Straße 73, 10245 Berlijn

aohostels.com

De moeder van alle a&o's in de Boxhagener 
Kiez! Levendig, stedelijk en zo Berlijn: 
Baksteen in plaats van marmer met 
233 kamers in een oud fabrieksgebouw, 
slechts 5 minuten lopen van de S-Bahnhof 
Ostkreuz. Met barbecue en gastenkeuken, 
om aan te sterken voor Berlijn. Fietsen 
om Berlijn te ontdekken. Volleybalveld en 

hangmatten om te ontspannen van Berlijn. 
Lounge met bar, tafelvoetval, biljart, 
karaoke en gamezone om een grandioze 
dag te eindigen met mensen uit de hele 
wereld. Kortom: alles wat je nodig hebt. 
Niet meer maar ook niet minder.

Berlijn
De meest bonte stad van Duitsland heeft 
minstens zo veel gezichten als buurten. 
Multiculti in Neukölln, Duitse geschiedenis 
aan de Brandenburger Tor, een rondleiding 
in het Rijksdaggebouw met een geweldig 
uitzicht door de glazen koepel, clubcultuur 
op het RAW-terrein in Friedrichshain of 
blijvende etenstrends in de Markthalle 
Neun – in Berlijn wordt iedereen gelukkig. 
Met zoveel aanbod is het goed om 
tussendoor pauze te houden, tijdens 
het zonnen in de grote dierentuin of het 
skaten op het Tempelhofer Feld. Als je 
geen currywurst meer kunt zien, bezoek 
dan de Turkse markt 
aan de Maybachufer 
of een van de vele 
Aziatische restaurants 
in de Kantstraße  in 
Charlottenburg. 

Revaler Straße  
   

 
              

Sonntagstraße

Wühlischstraße

Sim
plonstraße

Boxhagener Straße

Ky
na

st
st

ra
ße

M
arkstraße

Hauptstraße

Hauptstraße

Ostkreuz

a&o Berlin Friedrichshain

Le
nb

ac
hs

tra
ße

Neue B
ah

nh
of

ss
tra

ße

 

a&o Berlin Friedrichshain



1312 a&o

Berlin M
ain Station / K

olum
bus

Aankomen, inchecken, Berlijn ontdekken. 
Het huis met 332 eenpersoons-, 
tweepersoons-, gezins- en gedeelde 
kamers ligt zo centraal dat je uit de trein 
meteen in je gezellige bed kunt springen. 
Het dakterras biedt je loungemuziek, een 
snackbar en een fantastische panoramablik 
over Berlijn. Onder in de lobby kun je 

ontspannen tafelvoetballen of biljarten. 
Bovendien zijn er parkeerplaatsen, een 
gastenkeuken, een meetingruimte en een 
kinderhoek, zodat ook de kleintjes niets 
te kort komen. Je ziet: in Berlijn verveelt 
niemand zich! En als dat toch het geval is: 
het centraal station is vlak naast ons.

Lehrter Straße 12, 10557 Berlijn

De a&o voor sportvrienden: Niet ver van 
het Sportforum Hohenschönhausen, het 
Olympiastützpunkt en veel sportplaatsen 
vind je midden in Noordoost Berlijn met 
een geweldige verbinding en keuze tussen 
240 eenpersoons-, tweepersoons-, gezins- 
en gedeelde kamers. Breng je hele team 
mee, want er is een parkeerplaats voor 

bussen, een meetingruimte, tafelvoetbal en 
biljarttafel, karaoke en een uitgebalanceerd 
all-you-can-eat-ontbijtbu� et. 's Nachts 
hongerig? Geen probleem, de bar met 
drankjes en snacks zijn 24u voor jou 
geopend. Sky TV wordt uitgezonden in de 
lobby, en als je niet geïnteresseerd bent in 
sport: we hebben ook boeken.

Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110Genslerstraße 18, 13055 Berlijn

aohostels.com

Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110
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aohostels.com

everyone can travel

Berlin M
itte

De grootste a&o ligt in het schilderachtige 
Kreuzberg. Even naar de Alexanderplatz, 
naar de East Side Gallery of shoppen? 
Alles ligt op slechts een steenworp afstand 
van je comfortabele bed vandaan, een bed 
in de 479 eenpersoons-, tweepersoons-, 
gezins- en gedeelde kamers.

 In de coworking space kun je met 
supersnelle wi�  werken, als de zon schijnt 
in de biertuin tafeltennissen of een 
� ets van ons lenen en Berlijn veroveren. 
Rijd je liever met de auto? Dan kun 
je na je plezierritje eenvoudig in onze 
parkeergarage parkeren.

Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110Köpenicker Straße 127-129, 10179 Berlijn

Wie je ook
bent,
wat je ook 
doet,
waar je ook 
vandaan
komt.
Wie wil 
reizen,
is hier
welkom.
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Brem
en M

ain Station

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

aohostels.com

Van het centraal station naar je kamer, van 
je kamer naar de oude stad en naar de 
Weser - dat lukt in enkele minuten lopen, 
als je overnacht in deze nette, centraal 
gelegen a&o. Op zes etages zijn er meer 
dan 100 eenpersoons-, tweepersoons-, 
gezins- en gedeelde kamers. Voor de 

kleine gasten is er een kinderhoek, voor 
je auto een parkeerplaats en voor je dorst 
een goed uitgeruste bar. Om te werken 
kun je in de coworking space gaan zitten 
of in je eigen kamer, want in de hele 
accommodatie is er supersnelle wi� .

Bremen
In de oude stad Bremen ligt het 
Schnoorviertel, de oudste wijk van 
de stad. In de kleine steegjes vind je 
originele winkeltjes, kunstnijverheid, 
cafés en restaurants. In het centrum staat 
onmisbaar de Sint Petri Dom. De kerk is 
zo vaak gereconstrueerd en uitgebreid, 
dat het bouwwerk bestaat uit een 
buitengewone mix van verschillende stijlen 
en tijdperken. Na een wandeling door de 
stadswallen is een bezoek aan de kunsthal 
Bremen de moeite waard. Nog even een 
foto met de Bremer stadsmuzikanten 

op de markt, de frisse havenlucht aan 
de Weser opsnuiven, 
en dan naar bed in 
a&o bij het centraal 
station.

6

6

6

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
Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110Königswall 2, 44137 Dortmund

aohostels.com

Waarschijnlijk de mooiste lobby in 
Dortmund, waar je geen cent extra voor 
betaalt: In deze a&o meteen aan het 
centraal station in het stadscentrum word 
je op een schaakbordpatroon ontvangen. 
Hier kun je tafelvoetballen, biljarten, 
boeken ruilen of een lekker drankje aan de 
bar laten inschenken. 

Je kleintjes zullen graag naar de 
kinderhoek in het Signal Iduna Park Look 
gaan en je collega's naar de vergaderzalen. 
En jij misschien snel naar een van de 
comfortabele bedden in 105 eenpersoons-, 
tweepersoons-, gezins- en gedeelde 
kamers, die fris opgemaakt zijn en voor jou 
klaarstaan.

Dortmund
Of je nu fan bent van voetbal of niet, een 
uitstapje naar het Duitse voetbalmuseum 
is alleen al vanwege de enorme led-
voorgevel de moeite waard voor de 
mooiste selfi es van jou en je vrienden. 
Daar leer je alles over de Duitse 
voetbalgeschiedenis De schilderachtige 
Brückstraße – vroeger de rosse buurt - is 
al te zien vanuit de lobby van a&o. Met 
zijn vele cafés, restaurants en bijzondere 
winkels wordt het hier nooit saai. 
Digitale kunst zie je in de Dortmunder 
U, het centrum voor kunst en creativiteit. 
Midden door de binnenstad loopt de 
populaire winkelstraat 
Westenhellweg 
een van de 
meest bezochte 
winkelgebieden van 
heel Duitsland ,- op 
slechts 500 m afstand 
van je a&o aan de 
Köningswall.
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a&o Dortmund 
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Dortmund
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D
resden M

ain Station

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

aohostels.com

Slechts een paar stappen verwijderd van 
het centraal station met een geweldige 
verbinding naar alle schoonheden 
van Dresden en omgeving. Bij 159 
eenpersoons-, tweepersoons-, gezins- en 
gedeelde kamers is er voor elke prijs 
en behoefte wat wils. Kleine gasten 
vermaken zich in de kinderhoek, er zijn 

parkeerplaatsen en voor vergaderingen 
een meetingruimte. Wie na zoveel cultuur 
en geschiedenis wat wil ontspannen, 
kan tafelvoetballen, biljarten of op het 
dakterras genieten van een drankje uit de 
bar - het prachtige uitzicht over Dresden 
heb je bij ons extra. 

Dresden
Oh Dresden, wat ben je mooi! Als je 
op de theaterplaats staat, weet je niet, 
waar je als eerste naar moet kijken. Daar 
staat de prachtige Semperoper, daar de 
schildergalerij Alte Meister en hier de 
gebouwen van de reusachtige Zwinger 
met een tuin. Een paar stappen verder vind 
je het museum Albertinum met schilderijen 
en sculpturen en de gerestaureerde 
Frauenkirche (Onze-Lieve-Vrouwenkerk) 
van Dresden. En dan nog een van de 
interessantste musea in Duitsland - het 
Duitse Hygiëne-Museum – met exposities 
rond onze maatschappij. Poeh, met zoveel 
cultuur moet je zeker 
even pauze nemen. 
Gelukkig is het vanaf 
a&o slechts een paar 
stappen naar de 
Großer Garten, het 
grootste park van de 
stad.
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D
usseldorf M

ain Station

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

aohostels.com

In deze a&o zorgt niet alleen de prijs 
voor een goed humeur: je kunt je dag 
beginnen met een uitgelezen all-you-
can-eat-ontbijtbuff et. In de lobby, die 
wordt overstroomd door licht, staat 
een tafelvoetbal- en biljarttafel. De 
accommodatie met 174 eenpersoons-, 

tweepersoons-, gezins- en gedeelde 
kamers ligt vlak bij het centraal station en 
aan de levendige Königsallee, en binnen 
een paar minuten lopen ben je bij de 
Rheinpromenade. En als je op de Kö niets 
nieuws vindt om aan te trekken, kun je hier 
zelfs je kleding wassen.

Düsseldorf
Welkom in het winkelparadijs in Noordrijn-
Westfalen! Over bijna 1 km loopt de 
Königsallee beter gezegd, de Kö - dwars 
door de binnenstad met luxe winkels, 
waarheen je ook kijkt. Probeer zeker het 
nieuwste metrotraject van Düsseldorf: 
De zes haltes van de Wehrhahn-lijn, die 
naar het centrum gaat, zijn ontworpen 
door kunstenaars en designers. De 
Kunstverzameling Nordrhein-Westfalen 
met moderne kunst in de vestigingen 
K20, K21 en het Schmela-Haus zijn 
zeer bezienswaardig. En absoluut 
bezienswaardig is het ‘Little Tokyo’, het 
Japanse kwartier rond 
de Immermannstraße. 
Luxe, kunst en sushi - 
gun jezelf Düsseldorf!
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Frankfurt G
allusw

arte

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

aohostels.com

In de fi nanciële stad kun je ook voor 
weinig geld overnachten. Deze a&o ligt 
praktisch tussen het centraal station 
en de beurs van Frankfurt, en wordt 
geboekt door vele zakenreizigers. Met 310 
eenpersoons-, tweepersoons-, gezins- en 
gedeelde kamers kun je met al je collega's 
arriveren. Ook hier zijn er vergaderzalen 

om te werken. Wie ter ontspanning naar 
Frankfurt komt, kan in de royale lounge 
genieten van een drankje aan de bar. 
Met je gsm een paar foto's naar huis 
sturen? Dat gaat eenvoudig vanuit je bed - 
in de hele accommodatie is er supersnelle 
wifi .

Frankfurt
Op het bezoekersterras van de Main 
Towers heb je een grandioos uitzicht. 
Je gaat met een van de snelste liften in 
Duitsland naar boven en hebt op 200 m 
hoogte het perfecte uitzicht over heel 
Frankfurt. Shoppingstraat nr.1 in de 
fi nanciële stad is zonder twijfel de Zeil 
met de mall MyZeil. En omdat je honger 
krijgt van winkelen, bezoek je voor allerlei 
lekkers het beste de Kleinmarkthalle: 
een prachtige, overdekte markt met 
specialiteiten uit de hele wereld. Voor een 
wandeling door de kunstgeschiedenis is 
het Städel Museum bijzonder geschikt. 
Hier kun je Rubens 
en Richter begroeten. 
Daarna ben je weer 
heel snel in de a&o 
om van een goede 
nachtrust te genieten.
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a&o Frankfurt Ostend
Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110Hanauer Landstraße 207, 60314 Frankfurt

De splinternieuwe a&o in Frankfurt Ostend 
opent in de winter 2018. De Hanauer 
Landstraße staat bekend als creatieve 
laan, waar designers en innovatieve 
ondernemers zijn gevestigd. In de nieuwe 
design-a&o zijn er 226 eenpersoons-, 
tweepersoons-, gezins- en gedeelde 
kamers, een 24u-bar met tafelvoetbal en 

biljarttafel, parkeerplaatsen, kinderhoek 
en vergaderzalen. Met een halte vlak voor 
de deur en het station Frankfurt Ost vlakbij 
ben je prima verbonden. Te voet kun je 
naar het Hafenpark, een modern speel- en 
sportpark, perfect voor de workout of 
ontspanning na een mooie dag in Frankfurt. 

a&o

aohostels.com

everyone can travel

Niet ver 
van de
volgende
halte.
Zodat je
snel van 
elke a&o
in B
bent.

Frankfurt O
stend

Opening 

in de winter 

2018
(Symboolfoto)
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a&o Hamburg City
Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110Spaldingstraße 160, 20097 Hamburg

aohostels.com

Heb je al eens met duizenden personen 
overnacht? Nee? Probeer het eens in a&o 
Hamburg City! Maar wees gewaarschuwd: 
af en toe is het hier luidruchtig. Er is 
namelijk altijd wel wat aan de hand, als 
schoolklassen, gezinnen, verenigingen 
en groepen uit de hele wereld rondrazen. 
Met meer dan 550 eenpersoons-, 

tweepersoons-, gezins- en gedeelde 
kamers voelt het als in een 
vakantiekamp. Of een enorm paleis.
Of een dorpsgemeenschap - we laten het 
aan je fantasie over. Wat geen fantasie 
is: de grote lobby met bar, biljarttafel en 
tafelvoetbal, en het enorme dakterras met 
het mooiste uitzicht over Hamburg.

Hamburg
Hamburg is de Hanzestad van 
Duitsland. Je kunt je dag daarom 
echt hanzestedelijk beginnen met een 
broodje haring (‘Matjesbrötchen’) aan 
de Landungsbrücken. Wandelend langs 
de haven zie je van verre al de mooie 
Elbphilharmonie in de HafenCity. In het 
schilderachtige Schanzenviertel kun je 
de bezette Rote Flora bewonderen, in 
het Karoviertel shoppen in originele 
boetiekjes en in het Planten und 
Blomen Park met Franzbrötchen en een 
picknickdeken heerlijk zonnen. 's Avonds 
blinkt en schittert het overal op de 
Reeperbahn op St. 
Pauli, waar toeristen, 
feestvierders en Olivia 
Jones afslaan in de 
Große Freiheit. Na 
alle drukte verheug 
je je zeker op een 
goed bed - wij hebben 
er genoeg in onze 4 
a&o’s in Hamburg.
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a&o Hamburg Hammer Kirche

Hier is niet alleen de prijs te overzien: de 
kleinste a&o in Hamburg met 68 kamers 
ligt centraal in een rustige buurt op slechts 
5 minuten lopen van het metrostation 
Hammer Kirche. In de omgeving kun je 
ontspannen in het Hammer Park, voor 
kinderen is er een speeltuin en een 

kinderbad, ligweide, een midgetgolfbaan 
en een plantsoen. Bij slecht weer in 
Hamburg kunnen kleine gasten spelen in 
de kinderhoek in de lobby. 
Voor boekenwurmen hebben we boeken 
en een bar, zodat je bij een koª  e daarover 
kunt � losoferen.

Hammer Landstraße 170, 20537 Hamburg

a&o Hamburg Main Station

Waar vroeger goederen uit de hele wereld 
werden opgeslagen, slapen momenteel 
mensen uit de hele wereld in 278 
eenpersoons-, tweepersoons-, gezins- en 
gedeelde kamers. Het mooie rode gebouw 
van baksteen vlak bij het centraal station 
kan niet worden gemist. Van hier uit 
rijden alle belangrijke lijnen, die je in elke 

hoek van Hamburg brengen. Als je het te 
saai vindt om per spoor te reizen, kun je 
gewoon een � ets bij ons lenen. 
Onze charmante medewerkers aan de 
receptie kunnen je vertellen wat de 
mooiste � etspaden zijn. Als je ze liever zelf 
ontdekt, kun je ook hier gebruikmaken van 
gratis supersnelle wi� , zoals in alle a&o's.

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

aohostels.com

Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110
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aohostels.com

everyone can travel

H
am

burg Reeperbahn

a&o Hamburg Reeperbahn

Zo opvallend gunstig slaap je alleen in 
deze a&o aan de beruchte Reeperbahn. 
Grote vrijheid, de steigers en de vismarkt 
liggen op een klein eindje van je kamer. 
Midden in Kiez slaap je hier in een van 
de 309 eenpersoons-, tweepersoons-, 
gezins- en gedeelde kamers - vooral na een 

spannende wandeling door St.-Pauli. 
Laat je auto maar staan op onze 
parkeerplaats. Kleine tip: 
De dichtstbijzijnde bar met de leukste 
barkeepers is die in de a&o lobby. 
Inclusief tafelvoetbal en biljart.

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

Wij vinden 
onze service 
heel belangrijk, 
maar altijd 
met een 
glimlach 
op ons 
gezicht.
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K
arlsruhe M

ain Station

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

aohostels.com

Stijlvol, centraal en voor weinig geld 
kun je in deze a&o meteen aan het 
stationsplein slapen. Het mooie gebouw 
in de stijl van de Jugendstil staat 
onder monumentenzorg. Alleen aan de 
binnenkant hebben we het wat aangepast, 
zodat het je aan niets ontbreekt: 108 
eenpersoons-, tweepersoons-, gezins- en 

gedeelde kamers, een mooie lobby met 
bar en biljarttafel, een kinderhoek, een 
vergaderzalen en gratis supersnelle wifi  in 
de hele accommodatie. En als je toch nog 
iets anders nodig hebt helpen onze nette 
medewerkers aan de receptie je graag 
verder - op elk tijdstip.

Karlsruhe
Deze stad laat zich niet van de wijs 
brengen. Dat kon de goede markgraaf Karl 
Wilhelm al waarderen, toen hij Karlsruhe 
ontwierp volgens zijn plannen. 
In de kasteeltuin midden in de binnenstad 
kun je heerlijk relaxen. Daarnaast in 
de Staatliche Kunsthalle laat je je in 
vervoering brengen door schilderijen van 
beroemde meesters, en voor pixelkunst 
is het ZKM, het Centrum voor kunst 
en mediatechnologie, het beste adres 
in heel Duitsland. Voor wat wellness is 
een uitstapje naar het Europabad in het 
zuidwesten van de stad dichtbij, en voor 
de adrenalinekick het 
Europapark in Rust: 
eenvoudig per trein, 
a&o ligt direct aan het 
station.
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Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110Komödienstraße 19-21, 50667 Keulen 

aohostels.com

Deze a&o ligt net zo goed als onze 
bedden: twee minuten te voet naar 
het centraal station, een halve minuut 
naar de Dom van Keulen. Wie na een 
lang carnavalsfeest niet meer kan 
bewegen, is hier op de juiste plaats. Er 
zijn 41 eenpersoons-, tweepersoons- en 
gezinskamers, en natuurlijk 

– zoals in elke a&o - badkamer met douche/
wc en gratis supersnelle wifi  in de hele 
accommodatie. De dag begin je het 
beste met het royale all-you-can-eat-
ontbijtbuff et op de benedenverdieping. 
Onze behulpzame medewerkers bieden op 
elk moment gratis hun goede humeur.

Keulen
De leukste tijd om Keulen te bezoeken is 
zonder twijfel tijdens het carnavalsseizoen. 
In de Faschingshochburg kun je het ‘ vijfde 
seizoen’ prima vieren met de ‘ jecken 
en narren’,  zolang je niet „Helau“ maar 

„Kölle Alaaf“ roept. Voor liefhebbers van 
lekkers is het Chocolademuseum een 
superadres. Of het Museum Ludwig met 
zijn uitstekende tentoonstellingen van 
moderne kunst. Vergeet niet de imposante 
Dom van Keulen te bekijken, opgenomen 
in de werelderfgoedlijst van UNESCO en 
met bijna 158 m het derde hoogste gebouw 
ter wereld. Je vindt hem, net als het 
Museum Ludwig en 
je heerlijke bed in een 
van de a&o’s dicht bij 
het centraal station.
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C
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Aankomen en je meteen in het bed laten 
vallen bij a&o Keulen Centraal Station. 
Je kunt kiezen tussen 39 eenpersoons-, 
tweepersoons-, gezins- en gedeelde 
kamers die allemaal zijn uitgerust met 
badkamer, douche en wc. Ontbijt 
ontspannen met het all-you-can-eat-
ontbijtbuff et. Je selfi es voor de Dom van 

Keulen kun je via de gratis supersnelle wifi  
versturen. De Dom vind je trouwens op 
slechts 500 m afstand. Speciaal voor jou.

Ursulaplatz 10-12, 50668 Keulen

In de mooie, schilderachtige Altstadt-Süd 
met de beste metroverbinding ligt a&o 
Neumarkt. Tussen kroegen, restaurants 
en multiculti in een van de bontste wijken 
in Keulen wachten 173 eenpersoons-, 
tweepersoons-, gezins- en gedeelde 
kamers op jou. Bovendien hebben we 

een gezellige lounge met goed uitgeruste 
bar met lekkere drankjes. Mocht je iets 
morsen dan hebben we daarvoor een 
wasmachine. De wachttijd kun je verkorten 
aan de biljart- of tafelvoetbaltafel. Of 
met de gratis supersnelle wifi  in de hele 
accommodatie. 

Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110Mauritiuswall 64/66, 50676 Keulen

aohostels.com

Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110
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Leipzig M
ain Station

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

aohostels.com

Deze a&o direct aan het station herbergt 
veel geschiedenis: in de keizertijd 
fungeerde het als rijkspostgebouw, 
vandaag de dag zijn mensen van overal 
ter wereld hier druk in de weer. Omdat 
wij jouw rust heel belangrijk vinden, staat 
dit gebouw met gesaneerde historische 
façade onder monumentenzorg. 

Er zijn 163 moderne eenpersoons-, 
tweepersoons-, gezins- en gedeelde 
kamers. Bovendien is er plaats voor 10 
auto's en is er een kinderhoek voor onze 
kleine gasten. Laat je niet ergeren door 
onze schitterende lobby - je slaapt hier 
desondanks ongeloo� ijk rustig.

Leipzig
Wie Berlijn wat te veel vindt, gaat vandaag 
de dag naar Leipzig. De stad was als 
‘Hypezig’ een geheime tip: 
De artistieke, creatieve en 
alternatieve scène wordt hier elke 
dag groter - het is nu echt de spannendste 
tijd om Leipzig te beleven. 
Als hypes je niet interesseren, maar je 
liever in de geschiedenis duikt,  
moet je zeker het Bach-Museum 
bezoeken: in het oudste gebouw aan het 
Thomaskerkhof in de westelijke oude stad 
kom je alles te weten over de vader van de 
barokmuziek. Niets voor je 
kinderen? Ga dan naar de Zoo Leipzig, 
slechts 10 minuten 
lopen van a&o aan het 
centraal station.
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a&o Munich Hackerbrücke
Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110Arnulfstraße 102, 80636 München 

aohostels.com

In 214 tweepersoons-, gezins- en gedeelde 
kamers waarvan enkele zelfs met 
balkon en bad. Je leest het goed: bad! 
Bovendien hebben we een gastenkeuken 
en wasmachine, een biljarttafel, 
parkeerplaatsen voor vrachtwagens en 
busjes, en een kinderhoek voor de kleintjes. 

En omdat het al zo mooi klinkt, hebben 
we als kers op de taart: het dakterras met 
goed uitgeruste bar op de 5e verdieping 
en alpenpanorama met een fantastisch 
uitzicht over München - omdat we weten 
wat luxe is.

München
De hoofdstad van Beieren is niet alleen 
de moeite waard tijdens het Oktoberfest, 
‘d’Wiesn’, als mensen overal vandaan hier 
het grootste volksfeest van de wereld 
vieren. München is een fantastische 
bestemming als de dagen wat warmer 
worden. Met de � ets door de Engelse 
tuin, een stop in de Biertuin voor een 
Weißwurst met zoete mosterd, een dutje 
aan de Isar, waar je ter verfrissing ook in 
kunt duiken. Het Museum Brandhorst en 
de Pinakothek der Moderne zijn leuke 
plaatsen om de tijd door te brengen als 
het regent. En plaatselijke souvenirs van je 
München-trip vind je 
op de Viktualienmarkt 
in de oude stad, niet 
ver van Alter Peter, de 
oudste parochiekerk 
van de stad.
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M
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a&o Munich Main Station

Tegen deze prijs vind je absoluut geen 
gedeeld appartement in München: van 
a&o aan het centraal station is het slechts 
5 minuten lopen naar het Oktoberfest 
aan de Theresienwiese. De oude stad ligt 
haast meteen aan je voeten. Hoewel deze 
a&o centraal ligt, kun je er heel rustig 
slapen. De accommodatie met zijn 73 

eenpersoons-, tweepersoons-, gezins- en 
gedeelde kamers is heel rustig en veel 
kamers liggen beschut tegen het lawaai 
aan de binnenplaats. Om het uitchecken 
extra moeilijk te maken, hebben bijna alle 
kamers ook nog een balkon.

Bayerstraße 75, 80335 München

a&o Munich Laim

De jongste a&o in München is het ideale 

verblijf voor liefhebbers van de frisse 

lucht. Het Schlosspark Nymphenburg en 

de Königlicher Hirschgarten zijn haast je 

voortuin. Maak je geen zorgen, je bent 

niet ver van de bewoonde wereld, het is 

slechts 4 stations naar het centraal station. 

Er zijn 214 eenpersoons-, tweepersoons-, 

gezins- en gedeelde kamers en bovendien 

25 parkeerplaatsen, wasmachines en een 

keuken voor gasten alsook een kinderhoek. 

Voor het vergaderen een vergaderzaal, voor 

het plezier een tafelvoetbal en biljarttafel en 

voor de dorst een goed uitgeruste bar. Als je 

nog wat nodig hebt, word je aan de receptie 

op elk moment graag geholpen.

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

aohostels.com

Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110
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a&o Nuremberg Main Station 
Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110Bahnhofstraße 13-15, 90402 Neurenberg

aohostels.com

Zo fris als ons beddengoed is de compleet 
nieuw verbouwde en gereorganiseerde 
a&o in Neurenberg. In een paar stappen 
ben je van het centraal station bij ons en 
heb je de keuze tussen 116 eenpersoons-, 
tweepersoons-, gezins- en gedeelde 
kamers. In de lichte lobby, die wordt 
overstroomd door licht, vind je een 

goed uitgeruste bar, een tafelvoetbal en 
biljarttafel en een aantal zitplaatsen om 
naar Sky TV te kijken. Bovendien is er een 
gastenkeuken en -wasmachine, plaats 
voor vier auto's, drie vergaderzalen, een 
speelhoek voor kinderen en met afstand 
de meest ontspannen receptie in heel 
Neurenberg.

Neurenberg
De meest stemmige stad, om rond de 
Advent in de juiste stemming te komen 
voor de mooiste tijd van het jaar, is zonder 
twijfel Neurenberg. Tussen middeleeuwse 
architectuur strekt zich de beroemde 
Christkindlesmarkt uit, waar het lekker ruikt 
naar glühwein en lebkuchen. 
Ook na de kersttijd is Neurenberg absoluut 
bezienswaardig. Moderne kunst en 
designklassiekers kun je bekijken in het Neue 
Museum en in het Albrecht-Dürer-Haus met 
prachtig vakwerk kom je te weten, hoe en 
waar de schilder ongeveer 20 jaar woonde 
en werkte. Een instituut in de stad is Zum 
guldenen Stern, de oudste braadworstkeuken 
ter wereld, waar je 
tot ‘s avonds laat 
gezellig kunt eten.
Je middernachtssnack 
krijg je daarna bij ons 
aan de bar, die de hele 
nacht voor je open is.
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a&o Stuttgart City 
Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110Rosensteinstraße 14/16, 70191 Stuttgart

aohostels.com

Wat vroeger het grootste zuivelbedrijf 
in Duitsland was, is vandaag de dag 
de meest smaakvolle accommodatie 
in Stuttgart. Deze accommodatie is 
perfect verbonden met het OV en je 
slaapt in een van de 237 tweepersoons-, 
gezins- en gedeelde kamers. Er is een 
kinderhoek, een bar, een tafelvoetbal- en 

biljarttafel, een gastenkeuken en drie 
vergaderzalen. Eromheen zijn een biertuin 
en mineraalbaden. Het historische centrum 
bereik je snel per tram, het winkelcentrum 
Milaneo te voet in vier minuten. Films kun je 
in het UFA-fi lmpaleis om de hoek bekijken. 
Heb je geen kleingeld meer? Maakt niets uit, 
Sky TV in onze lobby is gratis. 

Stuttgart
In de geboorteplaats van Daimler en 
Porsche is het Mercedes-Benz Museum een 
absolute must. Het is het meest bezochte 
museum in Stuttgart: alle klassiekers op 
vier wielen in een indrukwekkend gebouw, 
waarnaast in de zomer ook fantastische 
Openluchtconcerten plaatsvinden. 
Een van de meest bezochte musea in heel 
Duitsland vind je ook in Stuttgart, de 
Neue Staatsgalerie. 
Het gebouw, ontworpen door Stirling, 
geldt als icoon van de postmoderne 
architectuur. De mooiste Zwabische 
feesten vier je in de lente en herfst op de 
Cannstatter Wasen 
aan de Neckar, slechts 
15 minuten per spoor 
van je bed in deze a&o 
vandaan.

Schlossgarten
W

ill
y-

Br
an

dt
-S

tr
aß

e

Pragfriedhof

Arnulf-Klett-Platz

Ro
se

ns
et

in
st

ra
ße

H
ei

lb
ro

nn
er

 S
tr

aß
e

Cannsta
tte

r S
tra

ße

Neckarst
raße

Stuttgart
Main Station

Milchhof
a&o Stuttgart



5150 a&o

W
eim

ar

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

aohostels.com

Deze gunstige a&o heeft een eigen 
volleybalveld, een boomgaard en een 
speeltuin. Bij slecht weer kun je je binnen 
aan de tafelvoetbal en biljarttafel of aan 
de Wii uitleven. Heb je meer zin om uit te 
rusten, staan voor jou 135 eenpersoons-, 

tweepersoons-, gezins- en gedeelde 
kamers klaar. Omdat Weimar enigszins 
overzichtelijk is, kun je je auto of bus rustig 
op onze parkeerplaats laten staan en een 
� ets bij ons lenen, of de bus nemen, die 
vlak voor de deur stopt.

Weimar
In deze stad vind je oneindig veel 
geschiedenis en cultuur. In het mooie 
Weimar kun je de paden van geniale 
personen volgen, bijvoorbeeld in het 
Goethe-Nationalmuseum, het Schillers 

Wohnhaus of in het Cranachhaus – alles 
ligt vlak bij elkaar in de oude stad. 
Daar moet je absoluut ook naar het Eiscafé 
Dolomiti aan het marktplein, waar je kunt 
kiezen uit 36 verschillende soorten ijs. 
In het zuiden van Weimar staat het 
barokke Slot Belvedere met een park van 
43 hectare, een orangerie, een siertuin en 
doolhof, die je met mooi weer gezellig op 
de � ets of wandelend 
kunt ontdekken. 
Daarnaast is een must 
voor liefhebbers van 
moderne architectuur 
en kunst: de vele 
Bauhaus-plekken 
verspreid over heel 
Weimar.
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O
ostenrijkGeen land 
verbindt zo 
elegant als 
Oostenrijk 
natuur en 
cultuur met 
echt goede 
schnitzels.

In Oostenrijk hebben net zo veel beroemde personen gewoond als veel 
steden inwoners hebben. Mozart, Klimt, Schiele, Schubert – ze vonden 
Oostenrijk allemaal net zo betoverend als de vele toeristen die zich 
ontspannen in de Alpenrepubliek. 

Wenen is verplicht voor kunst- en cultuurliefhebbers, met het ene 
barokke bouwwerk naast het andere. De stad is prima geschikt voor 
een museummarathon, en in een van de vele koffiehuizen kun je stijlvol 
ontspannen. 

Compleet nieuw is a&o in Salzburg, zodat ook bezoekers van de 
Salzburger Festspiele eindelijk gunstig kunnen overnachten. En omdat je 
echt een keer in Graz geweest moet zijn - sloten, burchten, kunst! – is er 
ook hier een a&o.

aohostels.com

Graz 1

Salzburg 2

Wenen 3
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G
raz M

ain Station

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

aohostels.com

Deze a&o in het mooie Graz bevindt 
zich vlatebij het centraal station en 
is de perfecte start om per trein de 
omgeving te ontdekken. Te voet kom je 
van hier naar alle bezienswaardigheden 
en het stadsspoor stopt meteen voor de 
deur. Er zijn 120 gezellige eenpersoons-, 

tweepersoons-, gezins- en gedeelde 
kamers. Bovendien is er een tafelvoetbal 
en biljarttafel, een bar en een boekenruil, 
een kinderhoek en een vergaderzaal. 
En omdat wij het heel belangrijk vinden dat 
we gunstig gelegen zijn: Slot Eggenberg 
ligt op slechts 15 minuten afstand.

Graz
De hoofdstad van de deelstaat Stiermarken 
is sinds 2011 UNESCO City of Design. 
Met zijn levendige creatieve scène  heeft 
ze deze titel zichtbaar verdiend. 
Veel jonge labels en designers hebben 
zich hier gevestigd. De oudste en grootste 
markt in Graz is de Kaiser-Josef-Markt, 
waar je van maandag tot zaterdag lokale, 
verse lekkernijen kunt proeven. In het 
mooie stadspark staat het indrukwekkende 
Kunsthaus Graz voor moderne en 
hedendaagse kunst, niet ver van de Grazer 
Dom. Een beroemd kind van de stad is 
Arnold Schwarzenegger, aan wie op 4 km 
afstand inThal een 
museum is gewijd. 
Je komt er 
comfortabel met de 
trein. Het centraal 
station bevindt 
zich daarvoor heel 
praktisch direct naast 
a&o.
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Salzburg M
ain Station

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

aohostels.com

Zoveel ouds en nieuws onder één dak: In 
deze design-a&o die op slechts 500 m van 
het centraal station ligt, slaap je in een 
monumentale voormalige broodfabriek, 
omgebouwd tot een moderne, stijlvolle 
accommodatie met 116 eenpersoons-, 
tweepersoons-, gezins- en gedeelde 
kamers. Voor kleine gasten is er de 

kinderhoek en voor de grote een goed 
uitgeruste bar. De lobby wacht op je met 
een tafelvoetbal en biljarttafel, net als onze 
ongeloofl ijk aardige medewerkers op elk 
moment van de dag. Oh ja, ook nu.

Salzburg
Het beroemdste herkenningsteken van 
de stad is de vesting Hohensalzburg, een 
van de grootste kasteelcomplexen in 
Europa. Vanaf daar heb je een fantastisch 
uitzicht over heel Salzburg tot in de Alpen. 
Het sprookjesachtige slot Hellbrunn ligt 
ten zuiden van de stad en grenst aan 
een enorm kasteelpark met een eigen 
dierentuin. Er zijn combitickets waarmee 
je het slot, park en de dierentuin op één 
dag kunt bezoeken. Indrukwekkend is de 
Hangar-7 bij de luchthaven, een spannend 
vliegtuigmuseum met historische piloten in 
een futuristische glazen architectuur. Het 
populairste museum 
in Salzburg is het 
Haus der Natur, een 
natuurkundemuseum 
in een historisch 
gebouw dat offi  cieel 
is beschermd - slechts 
15 minuten met de bus 
van de a&o aan het 
centraal station.

En
ge

lb
er

t-
W

ei
ß-

W
eg

Bahnhofstra
ße

El
isa

be
th

st
ra

ße

Sü
dt

iro
le

r P
la

tz

En
ge

lb
er

t-W
ei

ß-
W

eg

August-Gruber-Straße

El
is

ab
et

hs
tr

aß
e

Ra
in

er
st

ra
ße

La
st

en
st

ra
ße

La
st

en
st

ra
ße

Ba
ye

rh
am

er
st

ra
ße

Ba
ye

rh
am

er
st

ra
ße

Breitenfelderstraße

Gingler Straße

Lo
ui

se
-P

ië
ch

-S
tr

aß
e

Vo
ge

lw
ei

de
rs

tr
aß

e

Vo
ge

lw
ei

de
rs

tr
aß

e

Pl
ai

ns
tr

aß
e

Jahnstraße

Stau�enstraße

Julius-H
agen-Straße

Ferdinand-Porsche-Straße

Salzburg
Main Station

a&o Salzburg 
Main Station

Karl-Wurmb-Straße



5958 a&o

V
ienna M

ain Station

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

aohostels.com

Centraal, gunstig en ongeloo� ijk mooi 
kun je overnachten in deze a&o in 
Wenen in een van de 301 eenpersoons-, 
tweepersoons-, gezins- en gedeelde 
kamers. Naast de fantastische lounge 
om te ontspannen, lezen, tafelvoetbal 
te spelen of te biljarten is er ook een 
kinderhoek, een vergaderzaal, een 

gastenkeuken en wasmachine alsmede 
parkeerplaatsen voor auto's en bussen. 
Slot Belvedere bevindt zich recht voor je 
neus en het centraal station is je buurman. 
Ja, we kunnen het zelf nauwelijks geloven. 

Wenen
Als Mozart nog zou leven, zou Wenen 
hem vandaag de dag zeker nog bevallen. 
De hoofdstad van Oostenrijk lijkt qua 
architectuur stil te hebben gestaan in 
een andere tijd. Er is een heleboel te zien: 
het slot Belvedere, de Stephansdom, de 
Weense Staatsoper of het kunstmuseum 
Albertina. 
Voor cultuurliefhebbers is Wenen 
een paradijs, maar dat geldt ook voor 
� jnproevers: De Weense Naschmarkt is de 
grootste markt van de stad met nationale 
en internationale specialiteiten, zelfs uit 
Japan en China. Je ontkomt niet aan de 
Weense ko  ́ ecultuur: 
overal in de oude stad 
vind je traditionele 
cafés.  En in het 
winkelcentrum Kalke 

Village is er iets heel 
bijzonders te zien: een 
toilet ontworpen door 
Hundertwasser. 
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Het is groot. 
Het is 
eenvoudig. 
Het is 
centraal. 
Het is alles, 
wat je nodig 
hebt.

a&o

aohostels.com

everyone can travel

V
ienna Stadthalle

a&o Vienna Stadthalle

Van boven bont, en van binnen nog 
bonter: In deze accommodatie zit een 
moderne a&o met alles, wat je nodig 
hebt voor je stedentrip: 134 eenpersoons-, 
tweepersoons-, gezins- en gedeelde 
kamers, een tafelvoetbal- en biljarttafel, 
een leeshoek en een kinderhoek, een 

vergaderzaal en een goed uitgeruste 
bar met snacks. Het stadscentrum en de 
winkelstraat Mariahilferstraße zijn heel 
dichtbij. En het mooiste hebben we voor 
het laatst bewaard: een mooie kasteeltuin 
met banken en parasols in de zomer, zodat 
je heel eenvoudig kunt socializen.

Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110Lerchenfelder Gürtel 9-11, 1160 Wenen
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Venice M
estre

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

aohostels.com

Eindelijk kun je ook in Venetië gunstig, 
goed en vooral mooi slapen. En niet 
zomaar ergens, maar centraal en perfect 
verbonden met het station Venezia-Mestre. 
In de design-lobby is een eigen a&o-café. 
Ontbijten kun je stijlvol in het atrium dat 
wordt overstroomd door licht. In 309 
eenpersoons-, tweepersoons-, gezins- en 

gedeelde kamers met airconditioning, 
parkeergarage, � etsenverhuur, 
gastenkeuken en -wasmachine, 
vergaderzaal en kinderhoek vind je alles 
wat je nodig hebt voor je Venetië-reis. 
Plus: een biljarttafel en een 24u-bar met 
fantastische mensen vóór en achter de bar.

Venetië
De stad van de gondels is niet alleen 
tijdens de Biennale di Venezia een heerlijke 
bestemming voor een stedentrip. 
Het beroemdste plein in Venetië is het 
Piazza San Marco met het Dogepaleis en 
de San Marco (gratis entree!). 
De bekendste brug is de Ponte di Rialto 
over de Canal Grande, die slingert door 
de romantische lagunestad. Een leuk 
alternatief voor restaurants zijn de vele 
bàcari, waarin je de Venetiaanse tapa’s, de 
Cicheti, kunt proeven. ‘s Avonds verandert 
de Campo Santa Margherita, waar de 
Venetianen verse vis en fruit kopen, van 
marktplein in een 
kloppend trefpunt 
voor jongelui en 
studenten, die de vele 
bars en clubs in de 
buurt bezoeken.
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Prague M
etro Střížkov

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

aohostels.com

Zoals de naam al doet vermoeden, ligt 
deze a&o prima verbonden met Praag. 
In slechts 15 minuten ben je bij alle mooie, 
bezienswaardige hoeken van de stad - 
en dat zijn er veel! Onze medewerkers 
geven je graag tips en plattegronden 
van de stad. In deze pas gerenoveerde 
accommodatie zijn er op 13 etages 359 
eenpersoons- tweepersoons-, gezins- en 

gedeelde kamers. Kom met je familie of 
je vereniging, ze kunnen allemaal bij ons 
verblijven. Om onbezorgd van Praag te 
kunnen genieten is er een geldautomaat 
in de lobby, een bar met snacks en 
drankjes die voortdurend geopend is, 
een kinderhoek en gratis wi�  in de hele 
accommodatie.

Praag
De hoofdstad van de Tsjechische Republiek 
wordt ook de ‘Gouden stad’ genoemd, en
als je Praag bij mooi weer bezoekt, snap je 
waarom: Als de zon op de vele torens van 
zandsteen in de stad schijnt, glinstert Praag in 
de mooiste kleuren goud. Het nationale gerecht 
is varkensvlees met zuurkool en knoedels , met 
als nagerecht crèpes – zo lekker! Franz Kafka 
is geboren in Praag. In het Kafka Museum 
aan de Moldau kun je foto's en brieven van 
hem bekijken. De oudste plaats in de oude 
stad is de Staroměstské náměstí (het Oude 
Stadsplein), waar het hele jaar door markten en 
manifestaties plaatsvinden. 
Een wandeling over de 
Karelsbrug beloont je 
met een panoramisch 
uitzicht over Praag, van 
waar je de Praagse 
Burcht met de Sint-
Vituskathedraal kunt 
zien.
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Heb je niet 
altijd al 
eens in 
een enorm 

kasteel 
willen 
slapen? 

a&o

aohostels.com

everyone can travel

Prague Rhea

a&o Prague Rhea

Sinds dit jaar er weer bij, en splinternieuw 
gerenoveerd: In deze design-a&o is alles 
mooier, moderner en beter geworden. 
Alleen de prijs is net zo gunstig 
gebleven als voorheen. Kom alleen, als 
groep of met je hele buurt   - in 350 
eenpersoons-, tweepersoons-, gezins- 
en gedeelde kamers is er plaats voor 

iedereen. Zelfs voor je bus op onze eigen 
parkeerplaats. Voor je kleine kinderen is 
er een kinderhoek, voor je collega's een 
coworking space, voor degenen die op de 
centjes letten een gastenkeuken, voor je 
date een bar en voor jou een biljarttafel. Je 
ziet het: we hebben aan alles gedacht. Het 
enige wat ontbreekt, ben jij.

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

sterdam
 Zuidoost

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

aohostels.com

Op slechts twee minuten lopen van het 
metrostation ben je van deze a&o binnen 
een paar haltes in de oude stad en bij een 
heleboel bezienswaardigheden. Er zijn 353 
eenpersoons-, tweepersoons-, gezins- en 
gedeelde kamers, genoeg plaats voor jou 
en je voetbalelftal. Aan je linkerkant vind 
je de Amsterdam ArenA, het grootste 

stadion van Nederland en concerthal voor 
internationale sterren, aan de rechterkant 
het Nelson Mandela Park. Als het regent is 
de gezellige lounge met bar, tafelvoetbal 
en biljarttafel de beste plaats om de tijd 
door te brengen met mensen uit de hele 
wereld. 

Amsterdam
De stad van de tulpen en �etsers is 
een metropool op een kleine plaats. 
Internationale ¼air, prachtige musea en 
een fantastisch nachtleven – welkom in 
Amsterdam. De beste manier om de stad 
op eigen houtje te ontdekken, is door 
een �ets te lenen. Het Rijksmuseum met 
zijn enorme verzameling schilderijen 
en objecten bevindt zich in een 
indrukwekkend gebouw dat met zijn 
decoratie al een kunstwerk op zich is. 
Vlak daarnaast bevindt zich het Stedelijk 

Museum voor moderne kunst en het Van 

Gogh Museum. Haarlemmerdijk met de 
Haarlemmerstraat 
is het mooiste adres 
in de stad om te 
winkelen. Je vindt 
er zowel vintage- en 
tweedehandskleding 
maar ook design-
objecten.
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C
openhagen N

ørrebro

a&o Copenhagen Nørrebro
Boekingscentrale: +49 30 80 947 5110Tagensvej 135-137, 2200 Kopenhagen

aohostels.com

Wie een stijlvolle stad als Kopenhagen 
bezoekt, moet ook stijlvol slapen. Midden 
in de schilderachtige studentenwijk 
Nørrebro word je onthaald in een design-
a&o met 168 eenpersoons-, tweepersoons-, 
gezins- en gedeelde kamers. Omringd door 
talrijke cafés, restaurants en kunstenaars is 
het de beste start om de Deense hoofdstad 

te ontdekken. Kopenhagen kan prima op 
de fi ets worden ontdekt - fi etsen vind je bij 
ons, je auto kun je op onze parkeerplaats 
zetten. Om te werken is er een coworking 
space, voor de kleine honger een goed 
uitgeruste bar en voor zelfvoorzienende 
personen een gastenkeuken - is dat niet 
hygellig?

Kopenhagen
Zweefmolen, achtbaan en een 
sprookjesachtige tuin midden in de 
binnenstad: Tivoli is een evenementen- 
en recreatiepark, dat ‘s nachts prachtig 
wordt verlicht. Het beste verken je de 
Deense hoofdstad met de fi ets over de 
leuke fi etspaden. Pak je zwembroek in, 
want de haven is zo schoon dat je zelfs 
in het water kunt springen. Een belegd 
Smørrebrød voor onderweg en dan door 
de voetgangerszone Strøget, de grootste 
winkelstraat met het enorme warenhuis 
Illum. Om stoom af te blazen ligt in de wijk 
Nørrebro direct naast a&o Mimersparken, 
een park met futuristische speeltuinen, 
basketbalplaats, 
voetbalvelden en 
een meterslange 
graffi  timuur.

Bispebjerg

a&o Copenhagen Nørrebro
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M
aaltijden

aohostels.com

24u-bar
In alle a&o's kun je op elk moment in de constant 
geopende bar frisdrank, cocktails, bier, snacks, 
koªe en nog veel meer krijgen. 

All-you-can-eat-ontbijtbu½et
In elke a&o is er een uitgebreid ontbijt met vers 
afgebakken witte en, volkorenbroodjes, brood, 
eieren, kaas en vleesbeleg, broodbeleg, Kellogg’s 
cereals, melk, yoghurt en kwark, sappen, verse 
koªe, verschillende soorten thee en heerlijk vers 
fruit.

Lunchpakket 
Voor onderweg bieden wij graag lunchpakketten: 
een verse sandwich, water, fruit en wat zoets 
voor het goede humeur.

Half- en volpension
In alle accommodaties kun je bovendien half- 
of volpension boeken. Een vers bereid menu 
bestaat uit voorgerechten als een saladebu�et, 
hoofdmenu, dessert en een drankje.
Het diner vindt plaats tussen 17.00 en 21.00 uur, 
geef de gewenste tijd bij voorkeur tijdens de 
boeking aan.  

Barbecue-avond
In bijna alle accommodaties kun je bij halfpension 
en goed weer in plaats van het menu ook de 
barbecue-avond kiezen. 

Speciale wensen
Geef allergieën en bijzondere wensen 7 dagen 
voor vertrek door.

Nog één ding…
 …boek half- of volpension alsook de barbecue-
avond van tevoren. Zo kunnen wij aan al je 
wensen voldoen. 

Vers. 
Gezond. 
En zooo 
lekker.
We houden van goed eten. Daarom zetten we alleen op de tafel,
wat we ook zelf zouden eten.
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G
roepenWij zijn groot.
Heel groot.
Ja, ook groot 
genoeg voor jullie.
Schoolklassen en grotere groepen voelen zich prima bij ons. 
Omdat we aan alles hebben gedacht. Ook aan jullie.

aohostels.com

Kamer
Grotere groepen zoals schoolklassen brengen wij 
in meisjes- en jongenskamers per vier tot en met 
acht personen onder. Begeleiders zoals leraren 
en chau�eurs overnachten in de comfortabele 
een- en tweepersoonskamers.

Jeugdvriendelijk personeel
Onze opgeleide medewerkers weten heel 
goed, hoe je vriendelijk en gepast omgaat met 
minderjarigen. Het praktische a&o-armbandje 
in verschillende kleuren geeft aan, wie wat 
mag drinken. Onze nachtwakers zorgen voor 
nachtrust en moderne sleutelkaarten garanderen 
de hoogste veiligheid in elke kamer.

Online boeken
Een klassenreis kun je bij ons heel eenvoudig 
online boeken. Geef op www.aohostels.com 
de periode en de stad in en dan verschijnt het 
aanbod meteen. Heel eenvoudig!

Nog meer sparen
Onze gunstige groepsreizen zijn gesorteerd 
op seizoen. Hoofdseizoen is van maart tot 
oktober. In het tussenseizoen van november tot 
februari bespaar je nog meer. Het hele jaar door 
is er extra korting op de nacht van zondag op 
maandag.

Bovendien…
 …hebben we veel respect voor het werk dat 
begeleiders doen. Daarom krijgen leraren, 
chau�eurs en begeleiders van ons gratis 
alcoholvrije drankjes.



76 a&o

G
ed

ru
kt

 in
 D

ui
ts

la
nd

 /
 u

itg
av

e:
 F

eb
ru

ar
i 2

01
8 

/ 
dr

uk
: 1

24/7 hier voor jullie
Boeking

We zijn elke dag op elk moment  
bereikbaar. E-mails worden binnen 
24 uur beantwoord.

Tel. +49 30 80 947 5110
Fax +49 30 80 947 5190
  +49 30 80 947 5110
E-mail
bij boekingen van maximaal 9 personen: 
 booking@aohostels.com
bij boekingen vanaf 10 personen: 
 groups@aohostels.com

Sales team
Tel. +49 30 80 947 5161
Fax +49 30 80 947 5193
E-mail sales@aohostels.com
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Alles
nieuw in

2018

Een betaalbar
 bed in elke 

bezienswaardige stad. 




