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Aachen – Amsterdam – Berlin – Bremen – Dortmund – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt – Graz
Hamburg – Karlsruhe – København – Köln – Leipzig – München – Nürnberg – Prag – Salzburg 

Stuttgart – Venedig – Wien – Weimar



A&O-princippet:
Altid samme standard i alle
A&O HOTELS and HOSTELS

Altid nemt tilgængelig og åben for alle: Takket være vore huses centrale 
beliggenhed og den innovative kombination af hotel og hostel under 
samme tag har A&O HOTELS and HOSTELS i over 16 år udmærket sig som 
den mest centrale og fordelagtige mulighed for prisbevidste rejsende, når 
det handler om city-trips. Vores store udvalg indenfor værelseskategorier 
til enhver pengepung kan vi efterhånden tilbyde på 21 europæiske 
destinationer. 

Hos os er service ikke bare et ord: Vi står til rådighed hele døgnet, 365 
dage om året, for at sikre vore gæster et behageligt ophold og en 
rekreativ søvn. En bred vifte af kundegrupper, som fx skoleklasser og 
børnefamilier sætter stor pris på vores service. 

Book orange: 

Dine city-trips har aldrig været billigere! Vores Orange Line består af en 
seng, der kan bookes enkeltvist i et hostels flersengsværelse. Du vælger 
selv, hvad du har brug for! Med vores modulsystem betaler du kun 
for de ydelser, som du selv forbruger eller har bestilt (fx morgenmad, 
aftensmad, sengelinned eller håndklæder). Der må gerne medbringes 
eget sengelinned og håndklæder. 
På enkelt- og dobbeltværelser er sengelinned inkluderet. 

Basisindretning: moderne værelser med komfortable etagesenge +++ 
brusebad/WC en suite inkl. hårtørrer, sæbe & shampoo +++ sat-TV, inkl. 

Book blue: 

Her råder du over din egen private komfortzone! Vores Blue Line består 
af et 2-stjernet hoteltilbud. Enkelt-, dobbelt- og familieværelserne er 
forsynet med sengelinned og håndklæder, der står til rådighed til din 
private brug. Til standardudstyret hører desuden eget bad med bruser/
WC inkl. hårtørrer, sæbe og shampoo, plus dagligt værelsestjek. 

Basisindretning: moderne værelser med komfortable boksmadrasser 
med fjedre +++ bruser/WC en suite inkl. hårtørrer, sæbe & shampoo +++ 
sat-TV, inkl. SKY +++ skrivebord
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A&O SERVICE-
YDELSER 
OVERBLIK

København Nørrebro    
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Døgnåben

A&O Lounge 

Cykeludlejning

Billard

Bogbytte

Busparkering

Gamezone

Gæstekøkken

Hotelbar 

Karaoke

Bordfodbold

Kids’ Corner 

Tegnforklaring
Free wifi

Enkeltværelse

Latinerkvarter

Her er du

Dobbeltværelse

Familieværelse
4-sengsværelse 

FlersengsværelseP Parkerings-
plads

Meeting

Snacks

Billetter

Volleyball

Gæstevaskemaskine

123

Aflåselig boks

Aircondition

Amsterdam Zuidoost      

Prague Metro Strizkov     

Venice Mestre 

 



Aachen Main Station     

Berlin Friedrichshain
Berlin Main Station
Berlin Kolumbus
Berlin Mitte









































Bremen Main Station 

Dortmund Main Station     

Dresden Main Station      

Dusseldorf Main Station     

Frankfurt Galluswarte      

Hamburg City
Hamburg Hammer Kirche
Hamburg Main Station
Hamburg Reeperbahn

     

  

Karlsruhe Main Station      

Cologne Neumarkt
Cologne Dome
Hotel Madison managed by A&O

      



Leipzig Main Station     

Munich Hackerbrücke
Munich Main Station
Munich Laim

    

 
    

Nuremburg Main Station        

Graz Main Station     

       Stuttgart City
Weimar        

 

Vienna Stadthalle
Vienna Main Station

    

     

Salzburg







  















A&O PRAG REHA

Vore 6 løfter, du kan
     stole på!

GA R A NTI

GA R A NTI
A&O ServiceCenter, til rådighed for dig 24/7!
Vore kompetente medarbejdere står til rådighed for dig 
døgnet rundt på det viste gratis telefonnummer (NB. 
hold dig underrettet om dit telefonselskabs prispolitik i 
udlandet). 

Freecall +49 800 222 67 21 (D), 800 22 88 07 (AT)
WhatsApp +49 30 80 947 5110

Gratis A&O værelsesfordelings-service
Hvis du booker flere værelser sammen med venner eller 
familie, reserverer vi gerne værelser, der ligger ved siden 
af hinanden, såvidt det er muligt. 

Gratis A&O-bagageopbevaring
Du har tjekket ud og skal lige en kort tur i byen for at 
købe ind eller se de sidste seværdigheder? Ikke noget 
problem hos A&O! Vi opbevarer din kuffert gratis, så du 
uden problemer kan drøne ud på en sidste tur i byen!

A&O kulance
Hvis du skulle blive syg, eller hvis der sker noget komplet 
uforudset, der vælter dine rejseplaner, kan du annullere 
det værelse, som du har bestilt med flex-rate, gratis 
per telefon til enhver tid. Og det helt frem til kl. 18 på 
ankomstdagen. Din tegnebog bliver skånet, indtil du 
tager afsted; du kan ganske nemt betale regningen, når 
du kommer frem.

A&O døgnservice
Vi svarer som regel på skriftlige forespørgsler  samme 
dag, dog senest indenfor 24 timer. Send venligst din 
forespørgsel til:
booking@aohostels.com

A&O Safety Service for Groups
Vores personale er uddannet i omgangen med 
mindreårige, og vore nattevagter garanterer, at de unge 
kun drikker, hvad de har fået lov til, mens de er hos os. I 
den anledning har vi designet vore egne A&O armbånd 
med farvekoder, der viser, hvad vedkommende har 
tilladelse til. Moderne nøglekort sørger for højeste 
sikkerhedsstandards.  
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Familieværelse
4-sengsværelse 
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tet til lavest mulige pris! I sidste ende er det jo netop de rimelige og 
gennemsigtige priser, der har gjort A&O til det, vi er. Som low budget 
kæde har vi gjort det muligt især for børnefamilier og større grupper 
at rejse og opleve spændende storbyer. Vort credo er, at vi skal kunne 
tilbyde hver gæst det passende „produkt“, med andre ord: den ønske-
de værelseskategori. Vi har således en stor målgruppe; vi kan huse 
såvel enkeltrejsende i hotelværelser, som større foreningsudflugter 
på flersengsværelser.

Selvfølgelig handler kvalitet om langt mere end det første indtryk 
og en varm seng. Vore lokale teams videreuddannes permanent for 
at kunne byde vore gæster den bedst mulige service. Det begynder 
med rengøringen på værelserne og fortsætter med gratis billetser-
vice.

Vi er vore gæster! Vort team afgør i fællesskab, hvilken stil og smag, 
der bedst svarer til vore gæsters krav og ønsker. Madtendensen i de 
moderne samfund går mere og mere i retning af lækre veggieretter 
og færre kalorier. Det vil vi gerne tage hensyn til, og vi ændrer gerne 
vore gruppespisekort og den døgnåbne barmenu. 

Et af vore mest omfattende kvalitetsoffensiver inden for A&O er hen-
lagt til området high-speed wifi. Allerede på nuværende er der gratis 
internet i hver eneste A&O. Men vi vil mere end det: Vi garanterer for, 
at hver af vore gæster – også ved fuld belægning af hotellet – uden 
problemer kan streame sit yndlingsprogram online. Der er ikke man-
ge providere, der er i stand til at yde dette, men vi har fundet en, der 
kan! For det er jo vores motto for fremtiden: vi vil altid være „up to 
date“ og vokse i takt med de tekniske innovationer og vore gæsters 
behov.

Din

„fremtidens A&O“ er skudt i gang! I tråd med vores vision om at tilby-
de fordelagtige overnatninger for alle i hele Europa, er vi i fuld gang 
med at udvide vores hotelnetværk!

Således åbner vi dette forår vores 
første A&O i det skandinavisk-hip-
pe København; til sommer stiller 
vi længslen efter la dolce vita 
med et hotel i Venedig, og til ef-
teråret vil der lyde muntre toner 
fra A&O i Bremen, de tyske even-
tyrmusikanters hovedstad.

Vores mission er stadig at kun-
ne tilbyde centralt beliggende 
overnatninger i dyre metropoler 
til overkommelige priser. I den 
sammenhæng koncentrerer vi 
os i 2017 især om kvalitetsas-
pektet. Det begynder allerede 
med valget af kvalitetsmateri-
aler til de nye hoteller, og det 

gælder i samme grad også for de storstilede renover-
ingsarbejder. Farver og designs er målrettet efter vore gæsters og 
hotelverdenens nyeste interiørsmag. Så glæd dig til stilfulde, urbane 
lobbyer og lækre breakfast-rooms! Med de nye værelsesdesign tager 
vi hensyn til alle vores samlede erfaringer og gæsternes ønske om 
komfort og smarte værelsesfeatures (hyldeplads og funktionalitet i 
etagesengene, fx til briller, smartphone, tablet eller smykker).

Men selvfølgelig vil du også fremdeles kunne nyde godt af de vante 
fordele: best value for money – med andre ord, bedst mulige kvali-

KÆRE A&O GÆSTER OG VENNER,

Forordet
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København S.    2
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Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

. Var det noget med fri entré til 73 museer og seværdigheder, gratis kørsel 
med tog, bus og metro, foruden rabat hos mange attraktioner, 
restauranter og aktiviteter? Så bør du investere i et Copenhagen 
Card til 1, 2 eller 3 dage!

 Priser fra 27,00 € per barn (10-15 år), 53,00 € per voksen.

. Oplev Københavns seværdigheder på en times grand tour  
kanalsejlads gennem havnen og kanalerne. Med afgang fra Gammel 
Strand ser vi undervejs maleriske huse, ældgamle slotte og eventyrligt 
smukke kirker.

 Priser fra 6,00 € per barn, 12,00 € per voksen.

. I København er der flere cykler end biler. Simpelthen alle kører på 
cykel i denne by. Vær med og udforsk hovedstaden på en lejecykel!

 Pris fra 15,00 € per dag.

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

. I Hillerød, nord for København, ligger Frederiksborg Slot, en sand 
juvel.Slottet har siden 1878 også huset Danmarks Nationalhistoriske 
Museum . Det pragtfulde Frederiksborg Slot ligger på tre små holme 
i slotssøen. Det blev bygget af Christian IV. i det 17. århundrede og 
regnes blandt det ypperste indenfor arkitektur og håndværk fra  
renæssancetiden. Absolut et besøg værd!

 Pris fra 8,50 € per person, rundvisning (2 timer) plus entré: 220 €. 

. Københavns Tivoli er kendt og elsket af alle danskere og er et must 
for Københavns-turister i alle aldre. Haven med sin eksotiske arkitektur, 
sine historiske bygninger og smukke planter er fortryllende og stilfuld. 
Og så er der selvfølgelig gyngerne og karrusellerne: respektive herligt 
nostalgisk eller absolut udfordrende. 

 Pris fra 17,00 € per person.

. Start din bytur igennem København med en tre timers highlights 
cykeltur. Se det bedste, byen har at byde på og bliv klog på København,  
dens historie, traditioner og interessante fakta. 

 Pris 28,00 € per person fra 10 personer.
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A&O København NørrebroA&O København Nørrebro

A&O København Nørrebro
Tagensvej 135-137 • 2200 København - Danmark
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110

123P
I overblik:

Frisk Østersø-havluft, swingende jazzmusik, inspirerende shopping-strøg og 
storartet gastronomi gør København til en af verdens top-destinationer. For A&O 
gælder derfor: 2017 lægger vi til i Danmark! Midt i studenterkvarteret i det hippe, 
pulserende Nørrebro befinder også det moderne A&O sig! Det smarteste er at leje 
en cykel på stedet og cykle på opdagelse i København, ligesom københavnerne 
gør. 

Vore venlige receptionsmedarbejdere hjælper med hurtig tjek ind, gode råd, 
insidertips og bykort. Huset råder over i alt 270 værelser og 670 senge. Såvel 
backpackere som familier og forretningsrejsende finder her med garanti deres 
ønskede værelseskategori. A&O København er et hus med en forfriskende ung 
og ungdommelig spirit, der hurtigt smitter af på gæsterne - især i den moderne 
XXL-lobby med egen bar! Café lounge, reading area, bordfodbold og et separat  
„students only“ areal bidrager til stedets forfriskende og afslappede stil. Den  
populære morgenmadsbuffet garanterer dig sorgløs start på dagen. Hvis du 
allerede har frokosten i tankerne, så er det en god idé at bestille en frokostpakke. 
I gæstekøkkenet derimod kan du selv tilberede maden. Dette spritnye A&O er i 
sandhed lige så fleksibelt og moderne som denne fleksible, fremskridtsvenlige 
hovedstad i Norden! 

3,2 kmRosenborg 
Slotshave

københavnkøbenhavn

aohostels.com/dk/københavn
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amsterdamamsterdam
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Her er den perfekte idé, hvis du vil opdage Amsterdam i dit eget tempo:  
tag på en hop-on hop-off tur. Nyd den flotte udsigt, mens byens 
største seværdigheder sejler forbi. Valget er dit – mellem 24 eller 48 
timers billet, udelukkende per bus eller som kombination (bus & båd). 

 Billetter fra 21,00 € per voksen, 10,50 € per barn.

• Man behøver ikke være nogen kunstkender for at vide, hvem 
den berømte hollandske maler Vincent van Gogh er, eller nyde et  
spændende besøg på det museum, der er opkaldt efter ham:  det 
verdenskendte Van Gogh Museum. Dette museum rummer verdens  
største samling af van Goghs malerier, bl.a. det berømte  
„Kartoffelspiserne“.

 Billetter med foretrukket entré 17,00 € per person. 

• „Fear is a funny thing” - det er mottoet for Amsterdam Dungeon. 
Hvis du tør, så tag med på en ekspedition gennem 500 uhyggelige år 
i Amsterdam. Du bliver mødt af (u)retfærdige domsmænd og får et 
rendezvous med den mordlystne Helena.

 Billetter fra € 22,00 per voksen, € 17,00 per barn.

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• En byrundvisning specielt for skoleklasser: Amsterdam elevtur! 
Indenfor rammerne af denne halvanden time lange spadseretur gen-
nem Amsterdams pittoreske gader formidles historiske data og nuti-
dens fakta på en pædagogisk måde. 

 Priser fra € 12,00 per deltager. 

• Her kommer noget for fodboldfans: Dyk ned i fodboldlegenden Ajax 
Amsterdams verden på en Amsterdam Arena stadion tur. Under 
hele stadionturen kommer du tæt på fodbold-verdensstjernernes 
hverdag; du besøger spillertunnellen, presselokalet, garderoben 
o.m.a. Billetter inkl. interaktiv app 14,50 € per person. 

• En virkelig smuk måde at lære byen at kende på er fra vandet med en 
tur på Amsterdams kanaler. På en Amsterdam 100 highlights cruise 
sejler du helt afslappet ud til alle Amsterdams attraktioner.

 Pris fra € 8,00 per person.

12,6 km
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A&O Amsterdam ZuidoostA&O Amsterdam Zuidoost

Amsterdam
      ArenA

Heineken 
Music Hall 

A&O Amsterdam Zuidoost
Hogehilweg 22 .  NL-1101 CD Amsterdam .  Bookingcentral:  +49 30 80 947 5110

8P

Dette hotel og hostel er et af top-adresserne i Amsterdam, hvis du er på udkig 
efter fordelagtige overnatninger med praktisk metro-forbindelse til den gamle by 
og dens berømte grachter og husbåde (12 min.).
Sportsfans sætter pris på at være tæt på Amsterdam Arena, Hollands største 
stadion med over 53.500 siddepladser og den 6 ha store fritids- og rekreationspark 
Nelson Mandela Parken. Her afholdes bl.a. også den årlige Kwaku musikfestival.

A&O Amsterdam southeast med sine 350 værelser er et fantastisk mødested for 
såvel større og mindre grupper, som børnefamilier. Ca. 1.400 senge står til 
rådighed for vore gæster i diverse værelseskategorier, altid en suite med eget  
brusebad/WC og gratis wifi - og det til små penge, så du får bedre økonomi til 
at nyde besøget i byen. Hotellet råder over egne parkeringspladser. Passende til 
Amsterdams miljøvenlige image, kan du her leje en cykel, til dels også per app.

Messe

Lufthavn

Banegård

Kollektiv trafik

I overblik:

aohostels.com/dk/amsterdam
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Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Der er kun én rigtig måde at opleve Venedig og dens lagune på: 
fra vandsiden. Om bord på en af de røde City Sightseeing både  
hyggesejler du på de charmerende vandveje og opdager byen på 
egen hånd, takket være en af de populære hop-on hop-off billetter. Fra 
Markuspladsen til Ponte dei Sospiri, fra bystrandene til øen Murano. 
Billetter gældende i 24 eller 48 timer, fra 20,00 € per person. 

• På den 2 timers guidede tur gennem Markuskirken og Dogepaladset 
lærer du to af Venedigs historiske vartegn at kende: Dogepaladset 
var den politiske magts centrum igennem flere århundreder. Paladset  
er en af gotikkens mest betydelige profanbygninger og et glansfuldt 
mesterstykke indenfor den venetianske byggekunst. Opdag de  
fascinerende detaljer i det pragtfulde gyldne trappehus og forestil 
dig de pinsler, som fangerne måtte lide på deres vej over Sukkenes 
Bro. Dernæst går turen til den majestætiske katedral, som alle har for 
deres indre blik, når de tænker på Markuspladsen - Markuskirken. 

 Billetter 53,00 € per person. 

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Opdag Venedigs fortryllende seværdigheder på en 2-timers tur  
gennem byen og få et intimt indblik i byen og dens historie(r). På 
afstand af de normale turiststier finder du de livlige campi - små torve 
og pladser og bacari, de traditionelle barer. 

 Grupper fra € 190,00. 

• Og ingen forlader denne smukke byen i lagunen uden at have været  
på mindst én traditionel sejltur i en venetiansk gondol! Lad byen 
glide forbi dig med en ægte „gondoliere“ ved styreåren, mens I  
sejler gennem de små kanaler omkring San Moisè, langs med paladser 
og under broer i en fascinerende blanding af galant skrud, pomp og 
morbid charme.

 Billetter fra € 31,00 per person. 
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A&O Venice MestreA&O Venice Mestre

AO Venice Mestre 
Corso del Popolo 148 • 30172 Venedig - Italien
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110 

123P

Fra sommeren 2017 bliver det muligt at overnatte i A&O Venice Mestre. Bo 
centralt i de tusinder broers by - komfortabelt og til billige priser!  Den optimale  
beliggenhed tæt på banegården Venezia-Mestre og parkeringspladser i  
kældergaragen gør det nemt og praktisk at komme hertil, hvad enten du tager 
toget eller kører i egen bil. Herfra kan du så gå på opdagelse i den romantiske  
by-ø, ganske afslappet med de offentlige transportmidler eller traditionelt per  
venetiansk gondol. Så op på mærkerne og afsted til Canale Grande, det majestætiske 
Dogepalads, Rialtobroen og den supersmukke Piazza San Marco!

Hvis du kan lide fordelagtige priser og samtidigt sætter pris på et komfortabelt 
 hotel, så vil du elske det spritnye hotel og hostel i „A&O: next generation“ design, et 
attraktivt koncept for alle Venedig-fans. 24/7 tjek ind, bykort, gratis wifi, aflåselige  
skabe, plus et tiltalende gæstekøkken, som du selv kan tilberede din mad i, er en 
selvfølge i dette A&O. Ikke færre end 996 senge i alle slags værelseskategorier - altid 
med eget brusebad og WC, foruden aircondition. Her finder alle helt sikkert et 
passende sovested! A&O Venice Mestre med sin XXL-lobbybar og egen vandrehal- 
café indbyder dog til meget mere end bare at sove! Det er en fremragende sted at 
nyde en lækker kop kaffe og det gode vejr. La dolce vita! Imens kan ungerne tumle 
sig i play area. Et absolut highlight på stedet er breakfast atrium’et! Her kan du 
nyde din all-you-can-eat morgenmadsbuffet i et skønt, lyst og grønt miljø.
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pragprag
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Kriziks Springvand - Fortryllende iscenesættelse med lys, springende 
vand og musik, som bliver smukkere, mens mørket falder på.  
Repertoiret spænder fra klassisk til pop – altsammen med  
messepaladsets imponerende smukke jugendstil-facade som  
baggrund. En sand skærsommernatsdrøm!

 Billetter fra 26,00 €. 

• Med et Prague Card er du klædt godt på til din individuelle  
opdagelsesrejse gennem den Gyldne By. Dette kort giver dig gratis 
adgang til i alt 50 af de vigtigste seværdigheder i byen. Derudover får 
du en klækkelig rabat ved indgangen mange andre steder. Indenfor 
kortets gyldighedsperiode har du fri kørsel med den kollektive trafik.

 Pris fra 33,00 € per person.

• På SANDEMANs Red Prague tur besøger du Silkerevolutionens  
dramatiske steder, og du får alt at vide omkring den bevægende  
historie og de endnu uløste hemmeligheder fra året 1989.  
City-guiderne arbejder på drikkepenge-basis. Du afgør selv, hvad  
turen er værd for dig.

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Den gyldne by ved Moldaufloden er en arkitektonisk juvel, der skinner  
til hver en årstid og altid er et besøg værd. Start din opdagelsesrejse 
med en tur gennem Prags gamle bydel. På den 4 timer lange 
rundvisning lærer du byens historiske midte at kende, bl.a. Parisgade,  
det tidligere jødiske kvarter og det astronomiske ur. 

 Priser fra € 110,00 per gruppe.  

• Som afslutning på fx en skoleudflugt bør der sættes et festligt punktum! 
Hvad med fx den legendariske Hard Rock Cafe? Hard Rock Cafe 
ligger centralt i den gamle bydel i en smuk gammel bygning. Og her 
fås efter sigende byens bedste burgere og sandwiches. Grupper er 
velkommen! Vi anbefaler en „vinyl menu“ med burger og frittere, en 
0,4l drik (alkoholfri) plus sød dessert. 

 Gruppemenuer fra 13,00 € per person. 

• Er du ikke i humør til en en klassisk byrundvisning? Så prøv med en 
oplevelses-byrally. Opdag den Gyldne Stad og dens highlights på 
en spændende rally med gåder, opgaver og interaktionsspil.

 Pris per deltager fra 4,95 €.

8,5 km

8,3 km

500 m

3,6 km

18,1 km

6,7 km

Prag Slot

Karlsbroen

Teynkirken

Latinerkvarteret Vršovice

8 km

Li
be

re
ck

á

Libereck
á

Stŕelručnŕá

Stŕelručnŕá

park
Pŕátelsvi

Střížkov

Děčín
sk

á

Te
plic

ká

Jitr
avská

Vysočanská

Vysočanská
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A&O Prague Metro Strizkov
Děčínská 1 . 180 00 Prag - Tschechien . Bookingcentral: +420 286 880 235 3501

I A&O Prague Metro Strizkov venter der 359 lyse og rummelige værelser med tysk 
2** hotelstandard og gratis wifi på dig. Dette store nyrenoverede A&O med hele 
13 etager og siger og skriver 1.383 senge mangler i hvert fald ikke husrum. Her er 
plads til alle slags gæster fra par til store grupper af kursusdeltagere! Hvert værelse 
er udstyret med eget badeværelse med bruser/WC, hårtørrer, 2in1 shampoo og 
kosmetikklude. 

For nylig er hele hotellet i øvrigt blevet renoveret, så det byder sine gæster  
velkommen i ny glans: Facaden lyser nu i en varm, solgul farve, alle værelserne 
er særdeles rummelige og indrettet med helt nye senge. Selvfølgelig kan du her 
også nyde det meget roste all-you-can-eat morgenmadsbuffet! 

Forbindelsen til bymidten er hurtig og nem, takket være metrostationen: På bare 
15 minutter kan du herfra nå ud til Prags vigtigste seværdigheder. 
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aachenaachen
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• En perfekt dag i Aachen begynder med en hop-on hop-off 
byrundtur i en cabrio-bus. På denne to-timers bustur oplever du  
byens smukkeste steder og største seværdigheder helt ud til 
”Dreiländerpunkt” (Vaals), hvor grænserne for Tyskland, Holland og 
Belgien mødes. Du har mulighed for at stå af og udforsk de særlige 
steder på egen hånd. 

 Billetter fra 5 € per barn 12,00 € per voksen.  

• Termalbadet Carolus Therme Bad Aachen er vel nok den fornemste 
adresse i byen, når det drejer sig om at slappe af og nyde et helsespa. 
Der findes næppe noget skønnere end at lade bølgerne blidt vugge 
din krop efter en hektisk dag i city, mens dine ører nyder den sagte 
undervandsmusik.

 Billetter fås fra 12,00 € direkte i termalbadet.

• Byens ærværdige gamle rådhus Aachener Rathaus på rådhustorvet 
er et af byens absolutte vartegn. Det stammer fra det 14. århundrede 
og er bygget ovenpå de endnu ældre ruiner af et karolinger-palads. 
Indenfor rammerne af en guidet tur har du mulighed for at besøge 
de velholdte historiske lokaler og få et indblik i byens og dette  
bygningsværks spændende fortid.

 Entré 5,00 € per person. Billetter fås i rådhuset.       

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Han er en af byen Aachens store historiske personligheder: Karl 
den Store, en af de mest indflydelsesrige mænd i Europas historie, 
har efterladt talrige spor i den gamle kejserlige stad Königspfalz.  
På en guidet byrundtur med temaet „Karl den Store“ til de 
historiske skuepladser vises facts og fortælles beretninger om den 
store kejsers liv og levned på underholdende og anskuelig måde. 
Med guide fra 120,00 € per gruppe.

• Aachen Domkirke: Aachen Domkirke, hvor Karl den Store er stedt 
til hvile, har i over 600 år været kroningsstedet for de tyske konger. 
Kirken er den første tyske kulturhistoriske bygning, der blev optaget 
på UNESCOs verdensarvsliste. Domkirkens skatkammer råder over en 
enestående samling kirkelige klenodier. 

 Rundvisning fra € 60,00 per gruppe. 

• Aachen Teater er det helt rigtige sted for dig, der er glad for 
gedigen kulturel underholdning. Det afvekslende program 
byder på skuespil, børneteater, forskellige musikoptrædener 
og opera. Priserne varierer efter forestillingens art. 
Billetter efter forespørgsel.  
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A&O Aachen Main Station 
Hackländerstraße 5 . 52064 Aachen . Bookingcentral: +49 30 80 947 5110

Det moderne A&O Aachen Main Station er en topadresse med fordelagtige  
overnatninger direkte i byens hjerte! Med bedste beliggenhed ved  
hovedbanegården og midt i den gamle bydel. Især byturister foretrækker denne  
kulturby ved ”Dreiländereck” - grænsetrekanten, hvor Tyskland, Holland og  
Belgien mødes. Det lokale A&O byder på 350 senge, fordelt på diverse  
værelseskategorier, fra enkelt-, dobbelt-, til familieværelser med 2**  hotelkomfort.  
Derudover har backpackere og større grupper mulighed for at overnatte særdeles 
billigt i husets flersengsværelser.

Hvert af de 118 værelser råder over gratis wifi, fjernsyn og eget badeværelse 
med bruser og WC. Derudover er også 2in1 shampoo, kosmetikklude og hårtørrer 
inkluderet.

Særdeles populært er det veldækkede all-you-can-eat morgenmadsbuffet til 7 euro. 
Derudover sætter gæsterne pris på vore venlige og hjælpsomme medarbejdere 
og de mange værdifulde tips omkring spændende udflugtsmål og afslappede  
aftentimer ude i byen eller vores døgnåbne lobbybar, hvor du kan nyde en 
forfriskende drik og kigge Sky TV.
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berlinberlin
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Hvis du kunne tænke dig en selfie med Julia Roberts, Johnny Depp 
og E.T.: I det verdensberømte Madame Tussaud voksmuseum kan du 
faktisk gøre netop det!

 Priser fra 18,50 € barn, 23,50 € voksen.

• Måske er du ikke typen på en organiseret rundvisning? Så tag og lær 
byen at kende på egen hånd! Med en hop-on hop-off tur bestemmer 
du selv dine sightseeing-highlights. De gule dobbeltdækkerbusser 
afgår hver time, billetterne koster 22,00 € per voksen, 11,00 € per 
barn.

• Her er noget for alle store og små, børn og voksne: Legoland 
Berlin har 15 forskellige stationer; du kan desuden beundre Berlins 
mindesmærker og vartegn i miniformat, besøge en 4-D biograf,  
LEGO-fabrik og meget mere.

 Priser fra 14,50 € barn, 18,50 € voksen.

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• En særdeles flot oplevelse er showet The One i Friedrichstadtpalast. 
Et drømmeagtigt tidsrejsescenario, en søgen efter det ene særlige 
menneske, der betyder alting for os. Glamourøst iscenesat med 
kostumer af Jean Paul Gaultier. Vi booker gerne dine billetter for dig. 

 Pris fra 23,90 € (skoleklassetarif), såfremt ledig.

• Lad en professionel guide vise dig Tysklands hovedstad. Du bestemmer 
selv temaet for byrundturen: fx det historiske Berlin - hvor vi starter 
ved Brandenburger Tor, tager turen forbi de monumentale bygninger 
fra Hohenzoller-tiden, Gendarmpladsen og ikke mindst den berømte 
Museums-ø.

 Pris 150,00 € per gruppe.    

• Hard Rock Cafe Berlin er stedet, hvor du kan nyde en lækker bøf, burger  
eller sandwich, mens du ser kult-musikvideoer eller beundrer de 
mange udstillingsgenstande, som i en del tilfælde er blevet stillet til 
rådighed af artisterne selv.

 Pris fra 15,50 € vinyl menu.
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A&O Berlin Friedrichshain
Boxhagener Straße 73 . 10245 Berlin . Bookingcentral: +49 30 80 947 5110

P
8

A&O Berlin Friedrichshain pulserer til latinerkvarterets „vibe“. I dette hippe område,  
der også kaldes ”Kiez”, byder vi på hotelværelser i en gammel murstensbygning 
med et grønt areal og en barbecue-grillspot i baggården. Rendyrket Berlin feeling.  
Med et økomarked lige foran døren og hippe værtshuse til begge sider, udgør 
vores A&O en autentisk del af dette kvarters kunstnerisk urbane bybillede. 

Egen græsplæne til fx solbad, plus volleyballbane og hængemåtter gør dette 
A&O til noget særligt. Derudover råder dette A&O over sine egne bil- og bus- 
parkeringspladser til rimelige priser; noget, der især i dette tæt bebyggede kvarter 
må siges at være er en absolut fordel. Beliggenheden er særdeles glimrende for 
togrejsende: S-bane knudepunktet Ostkreuz ligger kun 5 minutter til fods herfra.

Uanset, om du er familiemenneske eller natteravn: Dette hotel er samlingspunktet 
for alle, uanset generation eller livsstil! Blandt 233 værelser 850 senge finder hver 
gæst lige det, der passer til hans eller hendes smag og pengepung! Den døgnåbne 
reception byder på gratis bykort og bookingservice for Berlins mange fritidstilbud 
og billetter til den kollektive trafik.  Alle vore medarbejder hjælper gerne med råd 
og dåd. 
Hvis du ikke har tænkt dig at tage ud i byen om natten, kan du slappe af i baren 
med bl.a. Sky TV og nyde en drink, mens du ser sport, eller teste dine evner ved 
billardbordet, hvis du da ikke vil slå dig løs med en karaokesang.
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Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

. Tag på opdagelse i den tidligere sovjet-sektor på en Red Berlin Tour, se 
den Kolde Krigs „slagmark“ og det tidligere kommunistiske Østberlin. 
Denne walking tour guides på engelsk.

 Priser 12,00 € student, 14,00 € voksen.

. Dyk ned i Sea Life verdenen og oplev dens hjemlige og tropiske biotoper  
på klos hold. Her kan du gå på opdagelse mellem utallige havdyr, samle 
nye indtryk og indblik og opleve verden under havoverfladen med alle 
sanser.

 Priser: 9,50 € barn (i stedet for 14,50 €), 12,95 € voksen (i stedet for 
17,95 €).

. En times sejltur igennem byen på Spreefloden er en spændende 
oplevelse. Her er highlights’ene: Fjernsynstårnet, Berlin Domkirke, 
Rigsdagsbygningen, Museums-øen, Haus der Kulturen der Welt og 
regeringskvarteret med Kanzleramt. 

 Særpris 8,00 €, ingen refundering.

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

. Med en guidet tur gennem regeringskvarteret får du et indblik i 
Berlins funktion som hovedstad og regeringssæde. Få interessante  
informationer omkring sammenhængen mellem den tyske stat og de 16 
forbundslande. Som deltager besøger du bl.a. forbundsrådet (Bundes-
rat), finansministeriet, ministerhaverne, sædet for delstaternes repræ-
sentanter (Ländervertretungen), forbundsdagen/ rigsdagsbygningen  
og den berømte Spreebogen, en buet flodbred, hvor bl.a.  
indenrigsministeriet har til huse. 

 Priser fra 150,00 € per gruppe.       

. Det fulde overblik får du oppe fra Berlins Fjernsynstårn, der med 
sine 368 meter er Tysklands højeste bygningsværk. Udsigtsplatformen  
befinder sig i en højde af 203 meter. Med elevatoren klares denne  
optur på bare ca. 40 sekunder. Det er en speciel oplevelse. 
Sæsonpriser: fra 11,50 € per elev. 

. Dlight Elevdisko i klubben Matrix er stedet, hvor elevgrupper kan 
holde party fra kl. 20 til 24. Det er lærerne, der selv bestemmer  
alkoholreglerne og hvor mange drinks, de vil tillade per elev. 

 Priser 6,50 € per skoleelev, gratis for lærerne.  
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Lehrter Straße 12 . 10557 Berlin . Bookingcentral: +49 30 80 947 5110

Som navnet allerede røber, er dette A&O det perfekte udgangspunkt for Berlin- 
opdagelsesrejsende, der vil starte deres bytur her fra hovedbanegården, med 
andre ord i den tidligere delte hovedstads nye midte! Hotellet ligger super- 
centralt, men i en rolig sidegade. Det helt rigtige sted som afsæt til en udforskning 
af Berlins top-attraktioner på cykel eller til fods! Takket være hotellets egen 
parkeringsplads er der heller ikke noget problem for børnefamilier, der vil rejse 
med bil. En afgjort fordel i en by med tusinder af parkeringsautomater!

A&O Berlin Main Station byder på 1.000 senge fordelt på 332 supermoderne 
værelser med 2**  hotelstandard inkl. gratis wifi, til dels med forbindelsesdøre for 
familier og vennegrupper. Alle har eget badeværelse med bruser og WC.

Husets højdepunkt er tagterrassen med bar og panorama-udsigt ud over byen! 
Nyd udsigten med en kølig cocktail fra det omfangsrige barkort, chilled lounge- 
musik og nogle lækre snacks!

berlinberlin
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Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

. En spændende nyhed, der åbner sommeren 2017, er „Little Big City“ –  
byen Berlin og dens historie i miniatureformat. 

 Billetter fra 21,50 € per voksen, 17,50 € per barn.     

. Kunne du tænke dig en billet til alle den kollektive trafiks befordrings-
midler? En praktisk guide med bykort, oversigt over bus/toglinjer, 
forslag til turer, med informationer og eksklusive rabatter på op til 50 
% for mange af attraktionerne? Så skal du vælge et Welcome Berlin 
Card, der fås for 48 eller 72 timer, 4, 5 eller 6 døgn ad gangen.

 Priser fra 19,90 € for 2 dage.

. STORY OF BERLIN er den tyske hovedstads multimediale 
oplevelsesmuseum. Her kan du vandre gennem udstillingernes  
tema-lokaler og glæde dig over de mange insider-informationer, som 
du her præsenteres for på anskuelig vis. Besøgets højdepunkt er en 
tur gennem en original atombeskyttelsesbunker nedenunder strøget 
Kurfürstendamm. 

 Billetter 12,00 € per voksen, 5,00 € per barn.
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A&O Berlin Kolumbus
Genslerstraße 18 . 13055 Berlin . Bookingcentral: +49 30 80 947 5110

A&O Berlin Kolumbus er det rette sted og yndlingshotellet for besøgende, der er 
interesseret i sport og historie! Dette A&O hotel er beliggende ikke ret langt fra 
mindesmærket Hohenschönhausen i distriktet (Bezirk) Lichtenberg (der er nabo 
til den trendy bydel Friedrichshain), og det er særdeles populært hos sportsfolk  
og sportsfans, fordi det ligger tæt på Olympia-centret Sportforum Hohen- 
schönhausen. 

Tæt på centrum, roligt beliggende og med gode trambus-forbindelser, fx til  
Berlins hovedbanegård. Gæsterne har valget mellem 220 moderne værelser med 
2** hotel- og 4**** hostel-standard. Værelserne er bl.a. indrettet med gratis wifi, 
eget badeværelse med bruser og WC, foruden opbevaringsskabe, skrivebord og 
stole.

Den døgnåbne lobbybar med bordfodbold, billard og beamer til live  
sportsudsendelser er et samlingspunkt for gæster fra alle nationer. Alle vore  
medarbejdere står gerne til rådighed med ekstra service, fx i forbindelse med  
byrundture, sen afrejse eller booking af billetter til den kollektive trafik.

berlinberlin
Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

. Sport, historie og arkitektur: Berlins Olympiastadion er en særlig 
kombination af de nævnte stikord og rummer et helt specielt kapitel 
i tysk sportshistorie. År 2014 blev dette stadion kåret til vinderen af  
Location Award prisen i kategorien „stadion, arena og multifunktionshal“.  
På en rundvisning får du adgang til ikke bare de offentlige lokaliteter, 
men også steder og områder, der normalt er lukket for publikum.

 Rundvisning med guide fra € 150,00 per gruppe. 

. På byturen „langs med Muren“ får du nogle af de mindre kendte steder  
at se, bl.a. med relation til flugtforsøgene fra Østberlin, fx de hemmelige  
tunneller og grænseåbningen. Få mere at vide omkring fortidens delte 
hovedstad Berlin.

 Pris 150,00 € per gruppe.    

. Udforsk Berlin på en tre timers cykeltur med guide - få et overblik 
over byen. Et afslappet orienteringsløb gennem Berlin med dens 
spændende og omskiftelige historie. Undervejs gøres der ca. 10  
ophold med oplysninger og kommentarer.

 Priser fra € 16,00 per elev.
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Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

. I det interaktive DDR Museum med sin permanente udstilling omkring 
livet i DDR får du et spændende indblik i dagliglivet og den sociale 
politik i den hedengangne østtyske stat. Mange udstillingsgenstande, 
ny teknik og spændende design flytter tilskuerne tilbage i fortiden.

 Priser 6,00 € med rabat, 9,50 € voksen.

. Men det er ingenting imod, hvad du får at se i Berlin Dungeon. Hvis 
dine nerver ellers kan holde til det, kan du her komme på en rejse  
gennem 700 års autentisk og rædselsfuld Berlin-historie.

 Priser fra 17,50 € barn, 21,50 € voksen.

. Den ca. fire timer lange pub crawl tour med 5 coole værtshuse 
og klubber er en storartet oplevelse, hvor du kan møde mange 
spændende mennesker. Gratis velkomstdrink i 4 barer, særtilbud og 
VIP klub-entré. Minimumsalder 18 år! Turen foregår på engelsk. 

 Pris 12,00 €. 

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

. Oplev den fantastiske BLUE MAN GROUP med deres utrolige show. Beat 
of Berlin opføres dagligt på Stage BLUEMAX teateret ved Potsdamer  
Platz. Denne farverige blå blanding af musik, comedy og kunst har 
siden 2004 begejstret tilskuere fra hele verden. 

 Billetter fra 43,90 € per person.

. Fra april måned fortryller Disneys musical KLOKKEREN FRA NOTRE 
DAME den tyske hovedstad. På grundlag af Victor Hugos roman-klassiker 
og Disneys tegnefilm fortæller musicalen den rørende historien om 
den berømte klokker Quasimodo.

 Billetter fra 43,90 € per person. 

. Kast et nærmere blik på den historiske Berlinmur i Kreuzberg ved  
hjørnet Sebastianstraße / Luckauer Straße på en fiktiv efterårsdag i 
80’erne. ”Die Mauer” i asisi Panorama viser et 360° panoramabillede 
af den delte hovedstad Berlin. 

 Priser 4,00 € barn, 8 € med rabat, 10,00 € voksen.
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Det livlige hipster-kvarter Mitte-Kreuzberg er noget for sig. Og det er A&O Berlin 
Mitte også - det ses allerede på dets usædvanlige størrelse her i Berlins alternative 
latinerkvarter ”Kiez”. Dette hotel og hostel ligger perfekt mellem den travle 
Alexanderplatz og den berømte East Side Gallery og er dermed det bedst  
tænkelige udgangspunkt for enhver slags sightseeing-trips. 

Mange af de attraktioner, der er typiske for Berlin kan nås herfra til fods, fx  
Oberbaumbrücke - den røde bro over floden Spree - eller centret for Berlins 
café-, karrypølse- og klubkultur med urban street art und trendy pop-up stores, 
hippie-gademusikanter, kendisser og berømtheder, brogede torvehaller og  
meget meget mere. 

Med sine ca. 450 værelser, over 1.500 senge og egen kældergarage byder dette 
A&O på rigeligt med plads til alle grupper af besøgende! Og nu vi snakker om  
størrelser - i den særdeles rummelige, døgnåbne lobby kan såvel familier, folk, der 
kan lide at gå i byen og prisbevidste business-gæster mødes over en drik eller 
drink  og følge med i alverdens sportsarrangementer live per beamer. 
Værelserne med gratis wifi er holdt i en moderne og enkel stil; 
alle har komfortable senge og eget bad med bruser og WC. All-you-can-eat  
morgenmadsbuffeten byder på omfattende og righoldige tilbud: Hos A&O  
foretrækker vi de anerkendte og populære mærker, for at du kan få en sund og 
nærende start på dagen!
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Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Klimahuset Bremerhaven 8° Øst er en enestående videns- og 
oplevelsesverden omkring emnerne klima, klimaforandring og vejr. 
Din verdensrejse foregår langs med 8. breddegrad. Oplev klodens 
klimazoner på spændende og imponerende vis. Du rejser igennem 
fem kontinenter og besøger ni forskellige steder. Du kommer til at 
svede, fryse, blive forbavset og grine - og du kommer til at møde 
mennesker fra hele verden, der fortæller om deres hverdag og om, 
hvilken indflydelse stedets klima har på deres liv. 

 Voksne 16,00 €, med rabat 11,50 €. 

• Tag på en tidsrejse med nattevagten igennem det gamle Bremen. 
Når retskafne mennesker er gået til ro, tager nattevagten jer med 
på sit strejftog gennem den mørke by. Han indvier jer i „historiske 
forsyndelser” og sammen dykker I ned i hansestaden Bremens  
historiske fortid. Hver fredag og lørdag aften, 10,00 € per voksen, 
6,00 € per elev.  

• Et anderledes perspektiv på Bremen får du med en iscenesat tur 
gennem den gamle by - Hvad har Rockefeller at gøre med Bremen 
Domkirke? Hvem er den sagnomspundne Roland - og er han virkelig 
skeløjet? Og hvorfor er Bremen både fattig og rig? Her kan du dyk-
ke ned i verdens næstældste byrepublik, dens historie(r) og nutid.  
Apr.-dec. lø. kl. 15:00, 12,00 € per voksen, 6,00 € per elev.  
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A&O Bremen Main Station
Breitenweg 55 .  28195 Bremen .  Bookingcentral: +49 30 80 947 5110

A&O Bremen med sit usædvanlige design er fra efterår 2017 klar til at tage imod 
sine gæster. Beliggende direkte ved hovedbanegården - med andre ord perfekt 
for rejsende til og fra Bremen, eller på gennemrejse! Den historiske gamle by med 
sine spidse gavltag, foruden flodbredden og promenaden langs Weserfloden  
ligger kun nogle minutter til fods herfra. 

Receptionen er døgnåben hele ugen og hjælper gerne med en ukompliceret og 
hurtig tjek-ind. Med en komfort svarende til et 2** superior-hotel råder huset  
på sine 4 etager over 100 værelser med i alt 400 senge. Vi tilbyder passende  
overnatningsmuligheder til ethvert behov indenfor kategorierne enkelt-,  
dobbelt- og familieværelser, foruden flersengsværelser med hhv. fire og seks 
senge. Vore gæster kan glæde sig til en rigtig hyggelig og moderne indretning 
med eget brusebad og WC, foruden fjernsyn! Gratis high-speed wifi i hele A&O 
bygningen. Morgenmaden, sen udtjekning eller praktiske frokostpakker er meget 
populære og kan bestilles separat til enhver tid.

A&O Bremen er det perfekte overnatningssted til enhver lejlighed, der måtte føre 
de rejsende til hjembyen for Bremens Bymusikanter!

bremenbremen
Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Dyk ned i byen Bremens skjulte verden, der ligger gemt under dine 
fødder. Turen ”Bremens underverdener” tager dig med på et 
fascinerende kig i dybet, fx abc-atombunkeren i Admiralstraße, 
modningskamrene ved godsbanegården, kirkekrypter, kulissekældre 
og andet. Grupper fra 180,00 €.

• Er du til krimier? Så har du garanteret hørt om den tyske TV serie ”Tatort”  
(gerningsstedet). Tag med på en Tatort Bremen rundtur og skærp 
din kriminalistiske sans på sporet af den tilsyneladende så hyggelige 
hansestads kriminelle energier. Du vil finde spor efter mord og 
møde gerningssteder med en uhyggelig historie. Det handler  
bl.a. om kannibalisme, blodbad, frække falsknerier og steder med 
dødsdom oghenrettelse. Der er tale om eksplosive og temmelig giftige  
forbrydelser blandt yderst intelligente og nogle gange temmelig 
vanvittige mennesker og skæbner. Grupper fra 90,00 €. 

• Hvordan kommunikerer rumstationen ISS med videskabsmændene  
på jorden? Det og meget mere får du at vide på en fascinerende 
Raum- und Luftfahrt-tur i besøgscentret hos Airbus Defence & Spa-
ce. Grupper fra € 270,00.
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dortmunddortmund
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Kulminen med navnet Zeche Zollern blev også i folkemunde kaldt 
for Arbejdets Slot – det er en af de smukkeste og mest usædvanlige  
monumenter og et vidne fra Tysklands industrielle fortid. Opdag 
minedriftens og de barkede hænders historie på en individuel  
rundvisning, der afholdes hver søndag og fredag kl.11:30 og 12:00. 

 Billetter 4,00 € per voksen, 2,00 € per barn, fås ved kassen.

• Med et RUHR.TOPCARD opnår du særdeles favorable tilbud på dine 
oplevelser i Ruhr-metropolen. Mod fremvisning af kortet har du gratis  
adgang til over 90 fritidstilbud, som fx Zoo Dortmund og Zeiss  
Planetariet Bochum. Desuden får du adgang til yderligere 40  
attraktioner til halv pris. 

 Pris fra 35,00 € per person. 

• Dortmund er et af Tysklands fodbold-højborge og den lokale klubs 
sort-gule farver dominerer overalt. Man kan simpelthen ikke forestille 
sig Dortmund uden fodbold! Derfor er et besøg i det spritnye Tyske 
Fodboldmuseum et must - i det mindste for alle fodboldfans.

 Entré fra 10,00 € per person, billetter fås ved kassen.

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• På den lille „city rundvisning Dortmund“ lærer du mange af den 
indre bys seværdigheder, caféer og museer at kende. I slutningen af 
turen får du mulighed for at besøge „Dortmunder U“, byens center for 
kunst og kreativitet.

 Priser fra 95,00 € per gruppe. 

• Fritidsparken „Movie Park Germany“ rummer over 40 attraktioner 
for store og små, inklusive ekstreme rutsjebaner og sensationelle 
shows. I Nickland venter berømte TV-helte som Jimmy Neutron og 
Teenager Mutant Ninja Turtles på de besøgende. 

 Priser fra 14,95 € ved min. 50 elever, 17,95 € fra 10 elever.

• Koksværket Hansa er blevet omdannet til en kæmpestor skulptur,  
der åbenbarer et fascinerende indblik i det forrige århundredes 
sværindustri-historie. Oplevelsesstien „natur og teknik“ gelejder 
dig helt op på kultårnet og selvfølgelig også til ovnbatterierne –  
anlæggets juvel. 

 Skoleklasser inkl. entré 80,00 €.   
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Königswall 2 . 44137 Dortmund . Bookingcentral: +49 30 80 947 5110

A&O bygningen ved Dortmunds hovedbanegård er indrettet med en af hele 
kædens smukkeste og mest individuelt indrettede lobby: Straks ved indgangen 
modtages gæsterne i en reception, der er holdt i et sort-hvidt flisedesign. De små 
gæster er dog som regel mere optaget af kids corner i Signal Iduna Park design, 
hvor de omgående kan kaste sig over de mange legemuligheder. Fra lobbyen har 
forældrene fint overblik over deres børn og kan samtidigt nyde en drik sammen 
med andre fodboldinteresserede turister i den døgnåbne bar eller overvære 
backpackeres og skoleelevers kamp ved fodboldbordet.

Selvfølgelig hjælper vore medarbejdere gerne med at finde og booke billetter til  
byens mange attraktioner. Byen Dortmund er hjembyen for fodboldholdet Borussia  
Dortmund (BVB), og dets fans i sort-gule farver valfarter hertil fra nær og fjern 
for at opleve den uforlignelige stemning ved kampene i det lokale stadion - og 
selvfølgelig i vores hotel og hostel! Men det er ikke kun fodboldfans, der kommer 
her. Også fx forretningsrejsende og grupperejser mødes gerne i dette A&O. Dette 
A&O byder på konference- og mødelokaler med moderne udstyr, gratis wifi i hele 
bygningen og ca. 360 komfortable senge. De 105 værelser med 2** hotelstandard 
har hver især eget badeværelse med brusebad/WC, 2in1 shampoo, kosmetik- 
klude og hårtørrer.
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dresdendresden
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Det Tyske Hygiejnemuseum er et af verdens mest usædvanlige 
kultur- og videninstitutioner. Udstillingen hedder „det eventyrlige  
menneske“ og hovedemnet er den menneskelige krop og dens  
helbred, der her kan udforskes multimedialt og interaktivt. Entré 
3,00 € med rabat, 7,00 € for voksne. Børn under 16 år fri entré. 

• Det perfekte ophold i Dresden begynder med den store byrundtur på 
linje 1 hop-on hop-off. Ruten indbefatter byens smukkeste steder og 
seværdigheder; desuden kan du udforske de steder, der interesserer 
dig mest, på egen hånd. Diverse guidede ture, indeholdende:  
Zwinger, Frauenkirche, Fürstenzug …

 Billetter fra 20,00 € per voksen, 18 € med rabat.

• Lad dig (bort)føre tværs gennem byen til forgangne tider: tag med på 
en interaktiv rejse fx til det pragtfulde kongelige Sachsen-hof eller et 
uhyggeligt møde med fangevogteren. De regelmæssige oplevelses-
ture med Barokkokko er særdeles populære!

 Billetter fra € 15,00 per voksen, € 10,00 med rabat.

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice  

• På rundvisningen Dresden fra sin smukkeste side besøges de  
vigtigste seværdigheder i den tyske delstat Sachsens hovedstad:  
bl.a. Zwinger, Semperoper, Slot Dresden, Fürstenzug-muren,  
Neumarkt, Frauenkirche, Brühlsche Terrasse og den nye synagoge. 
City-guiderne deler gavmildt ud af deres viden omkring Dresdens 
bygningsværker, kulturepoker og socialhistorie. 

 Priser fra 120,00 per gruppe.

• Byrundvisninger er for kedelige for dig? Så var det måske en idé at 
deltage i en oplevelses-byrally gennem  Dresdens indre by! Opdag 
den tyske delstat Sachsens hovedstad og dens seværdigheder på en 
spændende rally med gåder, opgaver og interaktionsspil.

 Priser fra 4,95 € per deltager.

• Den verdensberømte silhuet fra Dresdens gamle by udfolder hele 
sin skønhed set fra vandsiden. En sejltur igennem byen er derfor et 
absolut must for enhver besøgende. På denne klassiske udflugt går 
turen fra Altstadt til Loschwitzer villakvarteret, forbi tre romantiske 
slotte og fem berømte broer over Elbefloden. 

 Billetter fra 11,00 € per person.   
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A&O Dresden Main Station
Strehlener Straße 10 . 01069 Dresden . Bookingcentral: +49 30 80 947 5110

A&O Dresden Main Station er et af de mest fordelagtige overnatningstilbud 
i delstaten Sachsens smukkeste by (det synes de besøgende, men pas på, at  
beboerne i Leipzig ikke læser dette!). Med alt det, som byen har at byde på:  
Semperoper, Vor Frue Kirke i den gamle by, de hjertelige sachsenboere og deres 
lækre godbidder (Dresdner Eierschecke eller den berømte Stollen!), kan turen ikke 
blive til andet end en succes! 

Fra banegården er der kun få minutter til A&O Dresden Main Station. Via den 
kollektive trafik har vore gæster nem adgang til alle attraktionerne, som alternativ  
kan man også tage bilen. Det stedlige A&O råder over eget parkeringsareal, 
døgnåben reception med lobbybar og 158 moderne værelser. Med over 460 
senge har gæsterne et stort udvalg af værelseskategorier, fx enkelt-, dobbelt-og 
flersengsværelse. Alle værelser er en suite med eget brusebad/WC og gratis wifi. 
Husets highlight er baren på tagterrassen med panorama-udsyn. 
Vore barkeepere blander til enhver tid gerne de kendte cocktail-klassikere til vore 
gæster og forsyner dig med snacks og godt humør ved live sportsudsendelserne.
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düsseldorfdüsseldorf
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Med et Düsseldorf Card bliver dit besøg i Rhinmetropolen særdeles 
økonomisk fordelagtigt. Med dette kort kører du gratis med den 
kollektive trafik og opnår en række rabatter hos byens mest 
fremtrædende seværdigheder. 

 Pris fra 9,00 € per person.

• Måske er du ikke mindet for at tage på en organiseret fremvisning? 
Så tag og lær byen at kende på egen hånd! På en hop-on hop-off tur 
med City Tour Willms bestemmer du selv dine sightseeing-highlights. 
De røde dobbeltdækkerbusser afgår hver anden time, billetterne 
koster fra 15,00 € per voksen, 8,00 € med rabat. 

• Fra den gamle by Altstadt til Mediehavnen: Slap helt af og nyd 
Rhinens vuggende bølger mens du ser byens vartegn glide forbi.  
Oplev Rhinmetropolen på en panoramasejlads på Rhinen. 

 Priser fra 10,40 € per voksen, 6,00 € per barn.

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• På en 2 timers guidet tur „Düsseldorfs highlights“ oplever du den 
gamle bydels maleriske gyder, pulsen i storbyen med dens spændende  
historie og „verdens længste bardisk“. Vejen til Rhinens  
promenadebred fører bl.a. forbi den tyske digter Heinrich Heines  
fødehus. Priser fra € 105,00 per gruppe.

• Fritidsparken „Movie Park Germany“ rummer over 40 attraktioner 
for store og små, inklusive ekstreme rutsjebaner og sensationelle 
shows. I Nickland venter berømte TV-helte som Jimmy Neutron og 
Teenager Mutant Ninja Turtles på de besøgende. 

 Priser fra 14,95 € ved min. 50 elever, 17,95 € fra 10 elever.

• Spændende og multimedialt fremstår det gentagne gange  
prisbelønnede Neanderthal Museum i Mettmann, et museum for  
den menneskelige evolutionshistorie. Den permanente udstilling 
spænder en bue i tid fra menneskets præhistoriske vugge op til 
nutiden og tager sine besøgende med på en ekskursion til neander-
talernes findested. Rundvisning gennem Neanderthal-dalen eller 
museet fra 79,00 € per gruppe plus entré.
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A&O Dusseldorf Main Station
Corneliusstraße 9 . 40215 Düsseldorf . Bookingcentral: +49 30 80 947 5110

A&O Düsseldorf Main Station fremstår i flotte farver og er særdeles populært hos 
gæsterne takket være den perfekte beliggenhed i nærheden af hovedbanegården 
og den populære Königsallee. Der er ikke mere end 15 minutters gang til den 
berømt-berygtede „verdens længste bardisk“ og promenaden langs Rhinen. De 
smalle gader med deres smukke kirker og originale bryggerier overrasker de fleste 
besøgende og lokker dem til byen gang efter gang, for at gå på opdagelse efter 
endnu flere af Düsseldorfs spændende og hyggelige steder!

De 174 moderne værelser med ca. 460 senge er perfekt indrettet til kortere byture 
og råder over gratis wifi. Alle værelser har eget badeværelse med bruser/WC, 2in1 
shampoo, kosmetikklude og hårtørrer.

Den lyse morgenmadsrestaurant er et af husets særlige highlights. Her kan  
knurrende maver stille sulten ved det righoldige buffet, der byder på mange friske 
madvarer og kendte mærker, fra Tchibo kaffe til Kellogg’s cornflakes. De venlige 
receptionsmedarbejdere hjælper dig gerne med at finde rundt i Düsseldorfs væld 
af oplevelsestilbud og ligger inde med et udvalg af billetter til vore gæster.
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frankfurtfrankfurt
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Med rejse- og sparekortet Frankfurt Card kan du nemt og smertefrit 
planlægge dit ophold. Kør på kryds og tværs i hele byen, som du 
ønsker og oplev dens attraktioner med fordelagtige prisrabatter. 

 Pris fra € 10,50 per person.

• Opdag byen Frankfurts mest markante seværdigheder på en hop-on 
hop-off rundvisning gennem byen. Der er 13 stoppesteder, hvor du 
kan stige på eller af undervejs. Med informationer fra audioguiden. 

 Billetter 15,00 € per voksen, 8,00 € per barn. 

• Frankfurts imponerende skyline er flottest set fra vandsiden. Men den 
er ikke det eneste highlight, du kan beundre på en panoramasejlads. 
Flere gange om dagen sejler selskabet Köln-Düsseldorfer  
Rheinschifffahrts moderne skibe gennem denne kontrasternes by.

 Priser fra € 9,60 per voksen, 6,00 € per barn. 

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Rigtig mange historier og megen historie finder du koncentreret 
indenfor et overskueligt univers på en to timers tur gennem 
historie og nutid: Her bliver du klog på Frankfurts historie og fortid  
som byen, hvor konger og kejsere fra det Hellige Romerske Rige blev 
kåret og kronet. Du får indblik i Frankfurts tradition som købstad 
og byens politiske omvæltninger med udgangspunkt i den tyske 
nationalforsamling år 1848. Pris 140,00 € per gruppe. 

• Frankfurts Operahus tæller blandt de mest betydelige i hele Europa.  
I 2015 blev operahuset på ny valgt til årets operahus af  
magasinet „Opernwelt“. Operaens fremragende ensemble „Alte Oper 
Frankfurt“ opfører hvert år omkring 170 forestillinger, deriblandt 
verdensberømte klassikere, men også børneforestillinger og moderne  
arrangementer. Varierende priser. 

• Senckenberg Naturmuseum er et af Tysklands kendteste og største  
naturhistoriske museer. Den permanente udstilling med et areal 
på 6.000 m2 indeholder enestående udstillingsobjekter fra plante-  
og dyreverdenen. Et særligt highlight er Tysklands største  
dinosaurudstilling. 

 Rundvisning og workshop fra 60,00 € plus entré.
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A&O Frankfurt Galluswarte udmærker sig ved sin glimrende beliggenhed mellem 
hovedbanegården og Frankfurts messeområde. Stedet er således særdeles velegnet  
både for forretningsrejsende og private rejsende. I den store og venlige lobby 
venter der vore gæster en døgnåben reception med lobbybar, fritidsaktiviteter, 
som billard og bordfodbold, foruden et kids‘ corner til de små rejsende. 

I A&O Frankfurt Galluswarte står 310 værelser i diverse kategorier med i alt 880 
senge til rådighed for vore gæster. I hotellets gård findes (betalingspligtige) 
parkeringspladser. Der er gratis wifi i hele huset. Endvidere byder hotellet på 
moderne indrettede konference- og mødelokaler, der står gratis til rådighed for 
skoleklasser/elevgrupper.

Messe

Lufthavn

Banegård

Kollektiv trafik

I overblik:

aohostels.com/dk/frankfurt



30 aohostels.com 31

hamburghamburg
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Hop-on hop-off Hamborg: På turen med de røde dobbeltdækkere 
gøres der holdt ved 27 stoppesteder, hvor du kan hoppe af og på – 
direkte ved byens mest kendte seværdigheder. Under køreturen giver 
cityguiderne deres informationer og egne historier til bedste. Hver 
tur får således et personligt touch.

 Pris 15,00 € rabat, 17,50 € voksne.

. Chokolademuseet Chocoversum er et mekka for alle, der elsker 
chokolade og kakao. Rundvisningen med choko-guide varer ca. 90 
minutter. Du må meget gerne smage på de søde sager undervejs! 
Du får endda mulighed for at kreere din egen chokolade på denne  
særdeles populære choko-tur.

 Billetter fra € 15,00 per voksen, € 11,00 per barn.

• Med et HamburgCard behøver du ikke betale i den kollektive trafik –  
bare stig på og kør. Derudover får du op til 50% rabat hos over 150 
turisme-tilbud. Fås direkte i din A&O reception.

 Pris fra 9,90€.
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Dette hotel er ikke i småtingsafdelingen! Med ikke færre end 550 værelser og 
næsten 2.000 senge er dette A&O ved Hamborgs hovedbanegård den absolutte 
favorit hos større grupper, som fx skoleklasser, musik- og sportsforeninger eller  
vennekredse! På grund af sin store størrelse byder dette A&O på dobbelt så  
megen plads og mange flere underholdningstilbud! Familier med børn kan glæde 
sig over et kids’ corner såvel i lobbyen som i morgenmadsrestauranten; unge og 
ungdommelige mennesker har masser af plads og mulighed for at spille, lege og 
chille i den venlige og lyse lobby. Selvfølgelig er der også andre steder, hvor man 
kan trække sig tilbage - og der er gratis wifi over hele huset. Receptionen ligger 
inde med gratis bykort til gæsterne; medarbejderne hjælper med råd og dåd og 
booker gerne diverse billetter med det samme. 

Den perfekte beliggenhed mellem hovedbanegård og S-banestation Berliner Tor 
er et oplagt udgangspunkt for at gå på opdagelse blandt byens seværdigheder.  
Især i den lyse årstid er SkyBaren med sin store træterrasse et must-see:  
panoramaet hen over hansestadens tage er noget særligt!

Reeperbahn

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Bag begreberne „dialog i mørke“ og „dialog i stilhed“ står et genialt 
koncept: De, der kan se og høre, får her mulighed for at opleve, hvordan 
det er at være blind eller døv. I et mørkt, hhv. lydisoleret lokale 
konfronteres du med ganske almindelige hverdagsopgaver: Hvordan 
kommunikerer man uden ord? Hvordan finder man vej uden at kunne 
se? Der venter en spændende oplevelse, som du ikke bør gå glip af.

 Priser fra 9,50 € per elev, 21,00 € per voksen.

• Forlystelsesparken Heide Park Soltau med sine mange attraktioner 
ligger ca. 70 km fra Hamborg. Her kan du bl.a. vise, hvad du har mod 
til og have en sjov tid sammen med familie og venner. Tip: Book dit 
ophold udenfor de tyske skoleferier, hvis du vil undgå kødannelse. 
Billetter fra 20,00 € per person. 

• Tag med på en traditionel byrundtur til patricierhusene i  
Deichstraße, til Speicherstadt, Hafencity og til slut med en offent-
lig havnefærge til Landingsbroerne og den Gamle Elbetunnel.  
Forlystelseskvarteret St. Pauli er selvfølgelig inkluderet i denne tur. 
Turen kan bookes forud fra 130,00 € per gruppe. (ekskl. bus) hos os.
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Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

. I Hamborgs Speicherstadt, det tidligere pakhusområde, venter et 
af Tysklands kendteste og mest populære turistattraktioner på dig:  
Miniatur Wunderland. Og så miniature er den nu heller ikke:  
Verdens største model-jernbane dækker et areal på hele 1.300 m2. 
Her ruller, kører og dytter tog og biler gennem utroligt detaljerede og  
kunstfærdigt modellerede byer og landskaber. 

 Priser fra 6,50 € for børn, 13,00 € for voksne. 

• BallinStadt (Port of Dreams) er et historisk og emotionelt sted, der har 
bevaret sin aktualitet også i moderne tid. Ikke færre en fem millioner  
mennesker startede herfra i årene mellem 1850 og 1939 deres rejse 
fra Hamborg ud i den Nye Verden. Et opbrud fuld af håb om at finde 
en bedre fremtid og måske endda lykken. Det prisbelønnede koncept 
bag BallinStadt genskaber emigranternes verden mellem håb, glæde 
og tårer. Priser fra 12,50 € per voksen, 7,00 € per barn.

• Enestående hop-on hop-off skibstur i Hamborg! Barkasse-skibene 
fra Maritime Circle Line sejler flere gange om dagen ud på en tur med 
8 stationer, deriblandt Landingsbroerne, Speicherstadt (de gamle 
pakhuse) og HafenCity. Du kan stige på og af, som du selv vil. 

 Billetter 8,00 € per barn, 16,00 € per voksen.
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A&O Hamburg Hammer Kirche
Hammer Landstraße 170 . 20537 Hamburg 
Bookingcentral: +49 30 80 947 5110
A&O Hamborg Hammer Kirke er det perfekte sted for „friends & family“ rejser. Dette  
hotel med enkelt-, dobbelt- og familieværelser udmærker sig ved en rolig 
beliggenhed og særdeles god nærhed, idet det ikke ligger længere end 5 minutter  
fra undergrundsbanelinjen U2, station „Hammer Kirche“. Umiddelbart bagved 
hotellet ligger et supermarked. 

Den fredede Hammer Park, kun en kort spadseretur fra dette A&O, er en fred-
fyldt lille storbyoase med legeplads, børne-pool, græsplæner, minigolf bane og 
haveanlæg.

Hotellet råder over 68 værelser og 166 senge. Den hyggelige morgenmadsrestau-
rant i charmerende design byder på sund og lækker morgenmad. Åbningstiderne 
er hverdage indtil kl. 10 og i weekenden til kl. 11. Chill og nyd. Velbekomme. Der er 
gratis wifi i hele huset. 

hamburghamburg
Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• De besøgende i hansestaden har meget at vælge imellem - så meget, at 
det kan være svært at beslutte sig, for byen byder på flere permanente  
store forestillinger. For eksempel Disneys LØVERNES KONGE. 
Fortællingen om den lille løve Simba og dennes venskab med den 
meget elskelige og søde duo Pumbaa og Timon har trukket publikum 
til i efterhånden en del år. Priser fra 43,90 € per person, billetter kan 
bestilles hos os.

. FEAR IS A FUNNY THING. Ja, det er mottoet for Hamborgs Dun-
geon. Såfremt du tør, kan du her tage med på ekskursion gen-
nem Hamborg bys 600 års uhyggelige historie. Vær forberedt på 
grumme rædsler med den skrupelløse havne-gang, et møde med 
den hovedløse pirat Störtebeker og et besøg hos torturbødlen. 
Priser fra 13,50 € for tilmeldte elevgrupper. 

. Den berømte og populære Hard Rock Cafe Hamborg ligger ved 
Landingsbroerne - det har den efterhånden gjort i en årrække. Her 
kan du glæde dig til et internationalt miljø, live musik og opleve 
nogle af de berømte musikeres personlige ejendele og genstande. 
Og hvad kan stedets dagligt frisk tilberedte madklassiker mon hedde  
andet end Hard Rock Burger. Vores anbefaling til din klasserejse: 
en „vinyl menu“ med burger, softdrink og dessert fra 17,00 € per  
person - bestil den direkte hos os!
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Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

. Den lod vente meget længe på sig - men enden blev god. Og nu kan 
vi alle nyde og måbe. Den er en fornøjelse for både øjne og ører. 
Elbphilharmonie – Tysklands nye arkitektoniske juvel er allerede  
blevet Hamborgs nye visuelle vartegn, men udmærker sig ikke mindst 
ved en akustik, der tænder julelys i øjnene på såvel musikere som  
lyttere. I ‚koncerthuset for alle‘ tilbydes der dagligt rundvisninger 
gennem bygningen; billetterne til 13,00 € kan udelukkende bestilles  
online!        

. FEAR IS A FUNNY THING. Ja, det er mottoet for Hamborgs Dungeon.  
Såfremt du tør, kan du her tage med på en ekskursion gennem 
Hamborg bys uhyggelige 600 års historie. Vær forberedt på grumme  
rædsler med den skrupelløse havne-gang, et møde med den  
hovedløse pirat Störtebeker og et forhåbentligt nogenlunde 
udholdeligt besøg hos torturbødlen.

 Entré 24,95 € per voksen, 20,50 € per barn. 

. Partyløver og natteravne må endelig ikke gå glip af SANDEMANs 
pubcrawl,  hvor man besøger 5 coole bars og hotte klubber  indenfor 
et tidsrum på 4 timer. På hvert sted får du en gratis drink, VIP entré og 
særtilbud i klubben. Hver torsdag, fredag og lørdag starter partyet 
kl. 21:30 på Beatles Pladsen – only English, please. Billetterne koster 
12,00 € per person. (fra 18 år).      
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A&O Hamborg Main Station udmærker sig ved en typisk hanseatisk byggestil 
med røde murstensfacader. Beliggenheden er central og særdeles praktisk for 
ankomst med tog, eftersom hovedbanegården kun ligger få minutter herfra. 
Den historiske gamle bygning blev tidligere brugt som kontorhus og lager for 
kolonialvarer fra hele verden. I dag er det gæster fra hele kloden, der frekventerer 
dette sted. Hotellet råder over en rummelig lobby med mange hyggekroge, en bar 
og diverse konference- og mødelokaler. Den store lyskasse over receptionen er et 
særligt blikfang - den rækker hele vejen ned til kælderetagen. 

A&O Hamborg Main Station råder over 278 moderne værelser med over 
900 senge og en usædvanligt tiltalende og lys morgenmadsrestaurant. 
På grund af bygningens flotte historiske byggestil er mange af værelserne 
arkitektonisk meget spændende. Der er gratis wifi på alle hotellets offentlige  
steder, samt på værelserne.

hamburghamburg

Reeperbahn

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

. Disney-musicalen ALADDIN foregår i det Fjerne Østen. Den handler 
om drengen Aladdin, lampens ånd Genie og de berømte tre ønsker. 
Musikken til denne historie fra 1001 Nats Eventyr blev skrevet af Alan 
Menken, der vandt en Tony Award® og en Oscar® for bedste musik for 
sit arbejde. Priser fra 43,90 € per person, billetter kan bestilles hos os. 

. BallinStadt (Port of Dreams) er et historisk og emotionelt sted, der 
har bevaret sin aktualitet også i moderne tid. Ikke færre en fem millio-
ner mennesker startede herfra i årene mellem 1850 og 1939 deres rej-
se fra Hamborg ud i den Nye Verden. Et opbrud fuld af håb om at finde 
en bedre fremtid og måske endda lykken. Det prisbelønnede kon-
cept bag BallinStadt genskaber emigranternes verden mellem håb, 
glæde og tårer. Priser fra 10,00 € med rabat, 12,50 € per voksen. 

. I Hamborg Speicherstadt, det tidligere pakhusområde, venter et 
af Tysklands mest kendte og populære turistattraktioner på dig: 
Miniatur Wunderland. Men så miniature er den nu heller ikke:  
Verdens største model-jernbane dækker et areal på hele 1.300 m2. 
Her ruller, kører og dytter tog og biler gennem utroligt detaljerede og 
kunstfærdigt modellerede byer og landskaber. 

 Pris: 6,00 € for tilmeldte skoleklasser/elevgrupper,
 12,00 € per voksen. 
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Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

. Du skal være en early bird, hvis du vil nå at opleve stemningen på 
Hamborgs Fiskemarked. På dette enestående fiskemarked kan du 
nyde fx et tidligt glas øl eller vin, kaldt Frühshoppen, hver søndag 
morgen fra kl. 5.00 (nov.-marts fra kl. 7.00) og suge stemningen til 
dig. Særdeles anbefalelsesværdigt: Fisken. Frisk fra havet, lækkert 
tilberedt i alle mulige varianter. Spises på stedet eller tages med hjem. 
Kl. 9.30 slutter spektaklet. 

. St. Pauli rummer et fascinerende miljø og har udviklet sig til at være 
et mekka for alskens festglade unge mennesker - selve indbegrebet 
af det, man på tysk kalder en Partymeile (partystrøg). „St. Pauli 
Museum“ er en hyldest til Kiez, latinerkvarteret, med alle dets 
udviklingstrin og mangfoldige facetter.

 Entré 5,00 € per voksen.

. Er det dit første besøg i Hamborg? Så tilmeld dig en St Pauli and 
Harbour Tour med SANDEMANs. På turen vises bl.a. Hamborg Havn, 
Reeperbanen med Beatlespladsen, Altona Fiskemarked og den 
sovjetiske spionageubåd U-343. Turene starter hver mandag, torsdag, 
fredag og lørdag kl. 19:00 ved klokketårnet på Landingsbroerne.

 Billetter 12,00 € (only in English). 

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Hvis man vil dykke ned i Hamborgs puls, bør man ikke gå glip af et 
strejftog gennem den berømte og berygtede bydel St. Pauli med 
Reeperbanen! De kompetente guides fra Stattreisen Hamburg har 
spændende historier og anekdoter i ærmet, bl.a. om sømænd og 
havnearbejdere, de sidste århundredskiftes store forlystelsespaladser 
og om St. Paulis udvikling frem til at være byens hippe latinerkvarter. 
Standardturen anbefales for deltagere fra 15 år. 

 Priser fra € 105,00 per gruppe. 

. Den toenhalv time lange rundvisning gennem St. Pauli for deltagere  
over 18 år hedder „sex, drugs og karrypølse“ og lægger ud ved aftentid. 
Indbefattet i programmet er snaps, en fræk souvenir direkte fra 
Reeperbanen, en autentisk hamborger karrypølse og et besøg i den 
kendte og rustikke knejpe „Zur Ritze“. 

 Priser fra 29,90 € per person.    
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Vær deltager i stedet for bare at være tilskuer, det er mottoet for A&O Hamburg 
Reeperbahn! Beliggende på Hamborgs nattelivsstrøg ”den syndige mil”, er huset 
en autentisk del af Kiez-kvarteret. Herfra kan du snildt opleve Große Freiheit, 
Landingsbroerne og Fiskemarkedet til fods. Reeperbanens klubber og 
etablissementer ligger direkte udenfor døren. 

A&O Hamburg Reeperbahn er et charmerende hotel med kringlede kroge og 
gange. Den specielle morgenmadsrestaurant med sit maritime flair er ikke kun 
populær blandt de spisende, men også blandt fotografer. Hotellet råder over 
309 værelser med ca. 670 senge. Gratis wifi er inkluderet i prisen. Hotellets eget 
parkeringsanlæg er et særdeles attraktivt highlight på denne centrale 
beliggenhed - bestil derfor hellere plads i forvejen, såfremt det behøves.  

hamburghamburg
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karlsruhekarlsruhe
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Den berømte komponist Richard Wagner skrev allerede i det 18. 
århundrede om den vifteformede by Karlsruhe, at byen var „meget 
billig, behagelig og venlig“. Der er mange, der gerne tilslutter sig hans 
bedømmelse den dag i dag, såvel Karlsruhes beboere som gæster.  
Nyd fx det notorisk milde vejr, byens herlige og smukke grønne 
områder, foruden kunst- og kulturtilbuddene! Dette gøres i øvrigt 
billigt og fordelagtigt med et Karlsruhe Card - fås i receptionen.

 Priser fra 9,50 € barn (9-14 J.), 18,50 € voksen.

• En særlig kulturoplevelse venter de besøgende i ”ZKM”, Centret 
for kunst og medieteknologi, den tyske version af det franske 
„Centre Pompidou“: Verdens første interaktive museum indbyder til 
aktiv deltagelse og beundren. Med sit mediemuseum, institut for 
billedmedier, institut for musik og akustik, afdelingerne for 
grundforskning og instituttet for netudviklinger har ZKM fået ry som 
verdens største kulturfabrik. 

 Pris fra € 2,00 per person.
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Denne fredede jugendstil-hotelskønhed er beliggende direkte på pladsen  
foran banegården og har således i sandhed fortjent titlen A&O Karlsruhe 
Main Station. Dette 2** hotel byder på diverse en suite værelseskategorier med 
gratis wifi, døgnåben reception og lobbybar. Derudover kan gæsterne nyde livet 
på soldækket på anden sal og efter behov booke en daglig all-you-can-eat  
morgenmad.

De besøgende sætter især pris på den hurtige kollektive forbindelse til bymidten  
og den glimrende beliggenhed som udgangspunkt for sightseeing-ture og 
udflugter til områder i naboskabet, som fx Schwarzwald, Strasbourg, eller det  
middelalderlige cistercienserkloster Maulbronn.

Det moderne hotel med dets historiske charme råder over 109 værelser med ca. 
380 senge fordelt over fire etager. Ud over de klassiske dobbelt- og familieværelser  
er de komfortable flersengsværelser populære blandt cheapskates og større grupper.  
Derudover er dette A&O velegnet til konferencer og kurser, takket være de 
rummelige mødelokaler med moderne teknik.

Karlsruhe

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Sandkorn Teater Karlsruhe byder på første klasses underholdning 
for store og små. Det private etablissements repertoire indeholder ud 
over børne- og ungdomstilbud også klassiske teaterforestillinger og 
kabaretshows. Kast et blik på programmet - det betaler sig!

 Forskellige priser alt efter forestilling.

• I byen Karlsruhe har Tysklands højeste retsinstanser til huse:  Tysklands  
forfatningsdomstol, forbundsdomstol og rigsadvokat. På en  
tematisk rundvisning „rettens residenser“ bliver du klog på den 
tyske retspraksis’ historie og nutid. 

 Priser fra € 120,00 per gruppe. 

• Ifølge den Tyske Turistcentral er Europaparken Rust en af Tysklands  
mest populære fritidsattraktioner. Det undrer altså ikke, at ca. 5 mio. 
besøgende finder vej hertil hvert år. På hele 950.000 m² kan man 
boltre sig blandt flere hundrede attraktioner med 16 forskellige 
temaer og diverse shows, deriblandt de sensationelle rutsjebaner 
Wodan, Silver Star, Blue Fire og Megacoaster. 

 Pris fra € 38,50 per person.
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kölnköln
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Fra den gamle by Altstadt til Rheinauhafen og Kernehusene: 
Slap helt af og nyd Rhinens vuggende bølger mens du ser byens var-
tegn glide forbi. Oplev Rhinmetropolen på en panoramasejlads på 
Rhinen - med op til 6 daglige afgange. 

 Billetter 10,40 € per person.

• „Tag en svævetur hen over Köln“, sådan lyder mottoet for Kölns 
tovbane. Denne enestående tov-svævebane er åben i sæsonen og 
giver dig mulighed for at svæve tørskoet hen over Rhinen.  Udsigten på 
turen er bjergtagende - og så fejrer banen iøvrigt 60 års jubilæum i år.  
Billetter fra 2,70 € per barn, 4,80 € per voksen.

• Opdag Köln på en byrundtur (1,5 time, uden ophold undervejs). 
To børn (4-14 år) gratis per voksen. På denne bustur vises byens 
vigtigste seværdigheder - en behagelig måde at lære byen at kende på.  
Pris fra 13,00 €.
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A&O Cologne Dome
Komödienstraße 19-21 . 50667 Köln . Bookingcentral: +49 30 80 947 5110

Hvis du nogensinde har boet på det solgule A&O Cologne Dome i karnevalstiden,  
så ved du følgende: Det kan ikke blive bedre, for her kan man holde party og 
sove så godt som noget andet sted! Bilen kan du roligt lade blive hjemme - fra  
hovedbanegården til hoteldøren er der ikke mere end to minutters gang. Og du 
er endnu hurtigere fremme ved byens mest berømte vartegn, domkirken. For når 
du træder ud af lobbydøren, står du direkte foran den! 

Denne lille juvel af et hotel shiner takket være sin beskedne hygge på 41 værelser  
med 84 senge. Köln er kendt som en glad (karnevals)by, og dette motto er 
symptomatisk for hele huset; især morgenmadsrestauranten i stuen er et 
stemningsbillede af dit besøg i domkirke-byen! Den obligatoriske Kölsch-øl fås  
selvfølgelig til rimelige priser. Bare spørg de småskøre (sig: glade) mennesker 
ved hotelbaren - vi befinder os jo i karnevalets højborg!  Billetter til byens mest  
spændende seværdigheder kan bestilles i receptionen.  

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Köln Domkirke trækker besøgende fra alle verdenshjørner til 
Rhinen. I løbet af en rundvisning med guide bliver du klog på dette 
monumentale bygningsværks spændende tilblivelseshistorie, der 
strækker sig over adskillige århundreder. Som supplement kan du på 
en to timers guidet tur til Kölns Domkirke og den gamle by få et 
større indblik i byens 2.000 år lange historie.

 Grupper fra 149,00 € for elever, hhv. fra 169,00 € for voksne.

• Midt i Kölns historiske hjerte banker den legendariske Hard Rock 
Cafe med bl.a. byens angiveligt bedste burgere og sandwiches.  
Grupper er velkommen! Vi anbefaler en „vinyl menu“ med burger og 
frittere, en 0,4l drik (alkoholfri) plus sød dessert.

 Gruppemenu fra 15,00 €.       

• Gå ikke glip af en halvanden times opdagelsestur i Rhinmetropolens 
monumentale vartegn med en rundvisning gennem Kölns 
Domkirke. Dette gotiske arkitektoniske mesterværk er en af verdens 
betydeligste katedraler med status som UNESCO verdensarv. 

 Pris ab 120,00 € for skoleklasser/elevgrupper.
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Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Der var engang en chokoladefabrikant... Da chokolademuseets 
grundlægger Hans Imhoff i november 1993 planlagde sit nye 
chokolademuseum, var der ingen, der forudså, hvor stort dette eventyr  
ville blive en skønne dag. I dag, mere end 20 år efter åbningen, 
hører Imhoff-Chokolademuseet til Tysklands mest populære 
museer. Her vises processen fra kakaobønnehøst til det færdige 
chokoladeprodukt på anskuelig måde. Selvfølgelig er det tilladt at 
smage på de søde sager. Et af højdepunkterne i bogstavelig forstand 
er den store chokoladebrønd. 

 Entré fra 6,00 € per person.

. Oplev byen samme dag fra flere forskellige perspektiver med en 
kombination af en klassisk hop-on hop-off rundvisning gennem 
byen og en tur med skib på Rhinen.

 Priser fra 8,00 € per barn, 21,00 € per voksen.

. Med et KölnCard har du fri kørsel med den kollektive trafik, derudover 
får du op til 50% rabat på diverse ydelser hos udvalgte partnere. I den 
ledsagende brochure finder du et udvalg af anbefalinger og tips til 
dage med spændende oplevelser i ”Kölle” ved Rhinen.

 Pris fra € 9,00 per person. 
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Hotel Madison managed by A&O
Ursulaplatz 10-12 . 50668 Köln . Bookingcentral: +49 30 80 947 5110

Som noget helt nyt hilser vi i år Kölns Hotel Madison managed by A&O på Ursulaplatz  
velkommen!  Stedet har allerede tidligere været brugt som gæste-overnatnings-
sted og stilen bliver nu tilpasset vores A&O-brand og værelsesstandard. Så dette 
hotel er rigtig god staldfidus til rabatjægere! 

Tilbuddene er selvfølgelig blevet udvidet med familie- og flersengsværelser,  
således at vore gæster kan forvente og nyde den vanlige A&O-standard til en 
dejlig fordelagtig pris. I alt råder Madison-Hotel over 40 moderne værelser og 131 
komfortable senge. 

Som altid sørger vore venlige A&O-medarbejdere for dig under dit ophold: De 
står til rådighed med råd og dåd og oplysninger om byen, hjælper med at finde 
vej (der er bare 500 meter til Kölns hovedbanegård!) og tilbereder gerne en 
lækker skummende café au lait til dig. Vi er sikker på, at også du vil falde for husets 
charme. 

kölnköln

650 mKöln Domkirke

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Fritidsparken Phantasialand har i efterhånden over 50 år været 
et af Rhinregionens hovedattraktioner. Parken ligger bare 30 km 
fra Kölns bymidte og byder på talrige attraktioner, shows og andre 
underholdende fritidsaktiviteter. Særtilbud for skoleklasser/ 
elevgrupper, fx entré med park-rally og snack-pakke fra 24,90 € per 
person.

. Det Nationalsocialistiske Dokumentationscenter er det største 
lokale mindesmærke for nationalsocialismens ofre i Tyskland. Den 
såkaldte EL-DE bygning, der i dag huser mindestedet, var i årene 1935 
til 1945 Gestapos hovedkvarter i Köln. Særdeles anbefalingsværdige  
er elev-workshops, fx „ungdom i nazitiden“. Entré fra 2,00 € per 
person, workshops fra 60,00 €. Fri entré for skoleelever og 
skoleklasser. 

. Tag med på en helt særlig tur til Kölns rødder med en  byrally gennem  
romertidens Köln. Sammen med dine elever følger du i Cæsars 
og det Romerske Riges fodspor i Köln. Historiske efterladenskaber,  
historieundervisning på klos hold og spændende gåder venter på jer. 

 Pris fra 4,95 € per deltager. 
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Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

. Er det for lidt med bare en enkelt dag? Så køb en todages billet og bliv 
klog på den smukke domkirkeby. På en hop-on hop-off byrundtur, 
der gælder i 48 timer, har du tid til at kigge nærmere på de respektive  
højdepunkter.

 Priser fra 8,00 € barn, 15,00 € voksen.

. I Museum Ludwig opdager du de mest betydelige højdepunkter 
for det 20. og 21. århundredes kunst. Se ekspressionismens ikoniske  
værker (Schmidt-Rottluff, Kirchner), den klassiske moderne (Chagall, 
Dix), den russiske avantgarde og pop art fra USA. 

 Billetter fra 7,50 € med rabat, 11,00 € voksen (fås ved  
museumskassen).

. Bliv klog på Kölns mørke fortid under nazi-regimet i Kölns NS- 
Dokumentationscenter. Den permanente udstilling „Köln og 
nationalsocialismen“ har fået til huse i EL-DE bygningen, der tidligere  
fungerede som hovedkvarter og fængsel for Gestapo. Her vises 
udviklingen i den tidligere „rigshovedstad“ med konkrete eksempler. 

 Billetter fra 2,00 € elev, 4,50 € voksen, kan købes på stedet.
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Med „Rundum Glücklich“-hotelpakken får du både hotel og hostel under samme 
tag: komfortable senge, kvalitets-wifi, lækker morgenmad, en velforsynet bar og 
mulighed for billetbestillinger forud for events og til sightseeing i hele byen! Det 
absolutte højdepunkt er og bliver selvfølgelig byen selv! Således har du mulighed 
for at opdage Kölns smukke sider med start i Mauritiuskvarteret. Her ligger nem-
lig A&O Cologne Neumarkt med sine 173 værelser og 563 senge - det ideelle 
udgangspunkt.

A&O Cologne Neumarkt får gennemgående topkarakterer for sine særdeles 
hjælpsomme og imødekommende medarbejdere, der gerne yder hjælp og 
service, fx omkring babysenge, ved akut behov for rejseudstyr, eller med  
rådgivning omkring seværdigheder. Dette A&O er populært hos prisbevidste 
byturister i alle aldre: Venner, familier og backpackere... alle elsker dette hus med 
dets internationale flair.

Parkeringskælderen er et ekstra plus; pladser kan bookes online eller på stedet. 

kölnköln

2 kmKöln Domkirke
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rådhus

1,8 km

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Hvis I kommer med egen bus, booker vi gerne en guide, der afhenter 
gruppen i A&O til en bytur med egen bus. Turen går til Kölns mest 
bemærkelsesværdige seværdigheder, bl.a. domkirken, 4711-huset 
og rådhuset. Selvfølgelig med spændende oplysninger og kuriøse 
anekdoter fra Kölns historie.

 Priser fra 105 € for skoleklasser/elevgrupper, 130 € for  
voksengrupper.

. For fodboldfans er en rundvisning gennem RheinEnergieStadion 
et must. Her får man indblik og viden, som ellers er forbeholdt spillere 
og trænere. Rundvisningen tager ca. 1,5 time - inklusive tur gennem 
1. FC  Köln museet.

 Pris fra 140 € for skoleklasser/elevgrupper.

. Findes der noget mere spændende end en krimi-byrally gennem 
Köln? Tag med dine elever ud i Rhinbyens gader, saml beviser, foretag 
undersøgelser, spørg vidner og udfør detektivarbejde, inden du løser 
mordgåden! Anbefalet varighed: 3-4 timer.

 Pris fra maks. 10 deltagere 49,50 €. 
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leipzigleipzig
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Panometer Leipzig er et 360° panorama af kunstneren Yadegar Asisi.  
Tag med på en rejse til en anden verden. Fra januar 2017 holder  
Panorama TITANIC åbent - og du får en fornemmelse af, hvordan det 
var selv at være tilstede. Entré fra 6,00 € per person.

• Hvis du har planlagt et besøg i Leipzig Zoo, må du hellere sætte en 
hel dag af til det. Den zoologiske have i Leipzig er den, der rummer  
flest forskellige arter i Tyskland. Den besøges hvert år af knap 2 
millioner gæster. Det store anlægsareal er inddelt i verdensregioner, 
og de besøgende får et fantastisk overblik over faunaen og floraen i 
de respektive områder. De fine grønne områder i haven er velegnede 
til en frokost i det grønne. 

 Entré fra 10,00 € børn, fra 17,00 € voksne.

• Opdag den unge messebys populære seværdigheder i en af de røde 
dobbeltdækkerbusser. Alt efter ønske kan du hoppe til og fra på 11 
stationer, eller tage med på hele den 2 timer lange tur. Billetter for 
hop-on hop-off turen fås i receptionen.

 Priser 11,50 € børn, 15,00 € med rabat, 17,00 € voksne. 

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Leipzigs uofficielle betegnelse lyder „heltebyen“, og den gjorde byen 
sig fortjent til, fordi den lokale borgerbevægelse bogstaveligt talt fik 
tingene til at ske: Her tog den Fredelige Revolution sin begyndelse. 
Titlen på denne tematiske guidede byrundtur er „på sporet af 
den Fredelige Revolution“. I løbet af turen lærer du Nikolajkirken,  
Augustuspladsen og det nye museum „Runde Ecke“ (tidligere 
hovedkvarter for efterretningstjenesten Stasi i Leipzig) at kende. 

 Priser fra € 90,00 per gruppe. 
 
• Den nye  oplevelsesrally i Leipzig er en tur med gåder og 

interaktive opgaver langs med seværdigheder og highlights i 
Leipzig. Gennem den velholdte historiske indre by og grundlægger-
tidens elegante bykvarterer. På den måde bliver du klog på Leipzig 
som en forbløffende kultur- og kunstby, hvis trends og impulser når 
ud til hele verden. Pris per deltager fra 4,95 €. 

 
• Kun få kilometer fra Leipzig venter Østtysklands største fritids- og  

eventyrpark på dig. Med „de opdagelsesrejsendes kyst“ over 
„indianernes prærie“ til „gudernes strand“: Alle temaverdenerne i 
Belantis Fritidspark bugner med familieattraktioner.

 Grupper fra 17,90 € per person. 
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Vores super A&O i Leipzig glimrer med glamour: høje lofter, skinnende lysekroner, 
lobby med sort-hvide fliser og en Trabant-bilsofa. Den fredede bygning med sin 
historiske facade er blevet renoveret med kærlig hånd. Intet under, at det er det 
mest efterspurgte af alle overnatningsstederne i Leipzig! Det direkte naboskab 
til hovedbanegården og rutebilforbindelserne lige foran døren er ligeså slående 
argumenter for at bo her.

A&O Leipzig Main Station er et tidligere hovedposthus for den tyske rigspost. 
Bygningen er perfekt, ikke bare som overnatningssted, men også pga. sine 
tilbud indenfor kultur, rekreation, underholdning og shopping. Takket være de 
servicemindede medarbejdere ved receptionen, der gerne står til rådighed med 
deres super knowhow, er billetterne til Leipzig Zoo og byrundvisningerne meget 
populære blandt gæsterne. Efter en oplevelsesrig dag anbefaler vi, at du nyder 
en kølig forfriskende drik i den flotte lobbys hotelbar, tager et slag billard eller  
fordyber dig i en god bog fra husets eget leje- og byttebibliotek.

Messe

Lufthavn

Banegård

Kollektiv trafik

aohostels.com/dk/leipzig

I overblik:

Leip
zig

M
ain

Sta
tio

n
                   

           
         

        
        

        
         

  Willy-Brandt-Platz          Brandenburger Straße 
         

     
     

  B
randenburger Straße

    
    

    
   

G
eo

rg
iri

ng

BUS

City Center

Tra
m

A&O Leipzig Main StationA&O Leipzig Main Station
S

DB

Ludw
ig-Erhard-Straße



48 aohostels.com 49

münchenmünchen
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Midt i Münchens historiske hjerte, dør om dør med det berømte 
Hofbräuhaus, byder den legendariske Hard Rock Cafe på bl.a. 
byens angiveligt bedste burgere og sandwiches. Vi anbefaler en 
„vinyl menu“ med burger og frittere, en 0,4 l drik (alkoholfri) plus sød 
dessert. Menu fra 16,00 € per person. 

• En lidt anderledes og meget særlig sightseeing-tour med  
SANDEMANs hedder beer tasting experience. Tre gange om ugen 
bortfører ølhave-eksperterne de besøgende ølfans til Münchens 
verden af ølhaver og bryggetraditioner. Deltagere fra 18 år, 3 gratis 
øl inklusive. 

 Pris 17,00 € per person (only in English!).

• Tysklands kreative centrum ligger i landets sydlige del. Ifølge 
statistikken er München en af Tysklands opfinder-højborge; herfra 
stammer nemlig 8,6 procent af alle landets opdagelser og opfindelser. 
På den spændende tur Kluge Querköpfe (kloge hoveder på 
tværs) præsenteres forskellige opfindere og deres ideer. Patenternes 
betydning forklares, og der svares på spørgsmålet om, hvorfor 
nogle forskere blev verdensberømte, nogle endda  
nobelprismodtagere, hvorimod andre blev opslugt af glemslens mørke.  
Priser fra € 150,00 per gruppe.
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A&O Munich Hackerbrücke er den rigtige adresse, hvis du ønsker central 
overnatning til super priser! I klart vejr har man fra de øverste værelser et utroligt  
panorama-vue ud over Alperne. Som prikken over i-et kan du nyde det smukke 
syn med en forfriskning ved baren på tagterrassen på 5. sal – en særdeles smuk 
oplevelse især ved solnedgang! 

Såfremt du kommer i bil i stedet for med toget (S-banestationen ligger ellers kun 
en enkelt station fra hovedbanegården): Du behøver ikke lede efter en parkerings-
plads i midtbyen, eftersom A&O hotellet stiller sikre gæste-parkeringspladser til 
rådighed i kældergaragen. 

Også i den berømte og berygtede oktoberfest-sæson har dette overnatningssted 
stået sin prøve. Der er rift om de 214 værelser og ca. 944 senge! Når man tænker 
på de mange tilbud og værelseskategorier (enkelt- dobbelt- og familieværelser, 
foruden flersengsværelser med 4 og 6 senge) siger det sig selv: Vi har et passende 
tilbud til hver en gæst! De rummelige værelser er som oftest udstyret med altan 
og badekar; så du i ro og mag kan drive den af i Bayerns hovedstad.
 
Den yppige all-you-can-eat morgenmad og den sene udtjekning indtil kl.14:00 er 
nogle af de mest populære hotelydelser, der gerne bestilles af vore internationale 
gæster - bookes i receptionen.

MÜNCHEN

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice  

• På et strejftog gennem den gamle bydel møder du den bayerske 
metropols highlights: bl.a. Mariepladsen, domkirken og Hofbräuhaus. 
På denne tur bliver du klogere på hvordan Münchens gamle bydel 
har udviklet og ændret sig i århundredernes løb. De kompetente 
guider er gode til at fortælle interessante og spændende beretninger 
om den tidligere kejser-residens.

 Priser fra € 150,00 per gruppe. 

• Med de bayerske alper som baggrund oplever dine elever en 
spædende raftingtur på Isar – en perfekt og nem tilgang til wildwater- 
rafting. Turens højdepunkt er sejladsen gennem den lille Isar- 
katarakt.

 Tilbud fra 33,00 € per person (inkl. udstyr & transfer). 

• Tag en spændende uddannelse som agent 00Y. Agenterne står foran 
deres afsluttende eksamen. Hvad består de afsluttende prøver i? Du 
skal stå din mand hhv. kvinde overfor læremester Sherlock og være 
med til at løse de spændende og afvekslende gåder og opgaver.

 AgentRallye München fra 4,95 € per deltager.
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Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Hop-on hop-off München: På turen med de røde dobbeltdækkere 
gøres der holdt ved 7 stoppesteder, hvor du kan hoppe af og på –  
direkte ved byens mest kendte seværdigheder. På turen lærer du 
bl.a. det Gamle og Nye Pinakotek, malerisamlingen, nationalteateret, 
viktualietorvet og Hofbräuhaus at kende.

 Billetter fra 10,00 € per barn, 17,00 € per voksen.

. Nymphenburg Slot, Wittelsbach-slægtens sommerresidens, regnes  
blandt den bayerske metropols mest populære seværdigheder. Det 
smukke og særdeles velplejede område omkring slottet er et perfekt 
sted til en vidtstrakt spadseretur. Selve slottet rummer i dag diverse  
kunstudstillinger, deriblandt også Kong Ludwig I. af Bayerns 
verdensberømte „Skønhedsgalleri“ .

 Billet Nymphenburg komplet, fra 8,50 € per voksen. 

. Bavaria Filmbyen i Münchens overklasse-forstad Grünwald er et 
interessant sted, ikke kun for biograf-fans. Den fire timer lange 
rundvisning er særdeles populær blandt (børne)familier. Her vises  
filmbyens kulisser og finurligheder, og der aflægges besøg i 4D  
oplevelsesbiografen og den kendte tyske skuespillers ”Bully” Herbigs 
Bullyversum.

 Entré 21,50 € børn, 27,50 € voksne. 
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Vores midtby-hotel tilbyder sine gæster en afslappet og rolig atmosfære med 
moderne værelser midt i storbyens pulserende liv. Herfra, direkte ved siden af 
hovedbanegården, er der nem adgang til den gamle by, der bekvemt kan udforskes 
til fods. Theresienwiese, den ”grønne eng”, hvor oktoberfesten afholdes, ligger 
kun ca. fem minutter til fods herfra. Hotellets egen kældergarage er velegnet for 
mindre biler. Noget af et positivt særsyn i disse omgivelser i München tæt ved 
banegården, hvor der altid er rift om pladserne.

De allerfleste af vore 73 værelser råder over egen altan og alle 187 senge udmærker  
sig ved en glimrende sovekomfort. Værelserne ligger ud til baggården. Her er der 
forholdsvist roligt og wifi signalet byder på en glimrende kvalitet. Meget populært 
og ofte rost er stedets yppige morgenmad, det opmærksomme servicepersonale 
og det fordelagtige forhold mellem priser og ydelser.

münchenmünchen

MÜNCHEN

1,6 km

12 km

Vor Frue Kirke

Allianz Arena

Marienplatz 1,7 km

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

. Direkte i Münchens historiske hjerte, dør om dør med det berømte 
Hofbräuhaus, byder den legendariske Hard Rock Cafe på bl.a. byens 
angiveligt bedste burgere og sandwiches. Grupper er velkommen! 
Vi anbefaler en „vinyl menu“ med burger og frittere, en 0,4 l drik 
(alkoholfri) plus sød dessert. 

 Gruppemenu fra 15,50 € per person. 

. I BMW Verdenen med fabrik og museum kan du følge med i, hvordan  
bildele skæres ud af tonstunge stålruller, sættes sammen til et karosseri  
og derefter lakeres. Se hvordan en motor bygges og samles. Følg med 
i monteringsprocessen, benævnt „bryllup“, hvor karosseri og drivlinje 
samles, og overvær de talrige efterfølgende kvalitetskontroller.

 Grupperundvisninger fra 180,00 €. 

. Koncentrationslejren Dachau eksisterede i årene 1933 indtil 1945. 
Indenfor dette tidsrum var stedet ”helvedets forgård” for ca. 200.000 
fanger fra hele verden. Mindesmærket KZ Dachau med dets udstilling  
fra lejrens historie er et minde om den mørke tid. Gratis entré, 
rundvisning og dannelsestilbud for grupper fra 100,00 €.    
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Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Koncentrationslejren Dachau eksisterede i årene 1933 indtil 1945. 
Indenfor dette tidsrum var stedet ”helvedets forgård” for ca. 200.000 
fanger fra hele verden. Mindesmærket KZ Dachau med dets udstilling 
fra lejrens historie er et minde om den mørke tid.

 Gratis entré, rundvisning og dannelsestilbud efter forespørgsel.

. Det Tyske Museum er et af verdens største naturvidenskabelige 
museer. De besøgende får tilbudt mange interaktive og spændende 
muligheder for på hele 50.000 m2 at blive klogere på naturvidenskabens 
og teknikkens milepæle.

 Rundvisning for grupper fra 80,00 €.  

. En af de SANDEMANs sightseeing-tours, der har fået flest gode 
bedømmelser, er turen til mindesmærket og den tidligere 
koncentrationslejr. Dagligt kl. 9:30.

 Billetterne koster 22,00 € per person, (only in English!).
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A&O Munich Laim er A&O familiens nyeste skud på stammen i Bayerns hovedstad. 
Med moderne indretning og 116 rummelige værelser inklusive wifi. Beliggenheden 
i nærheden af Laim banegård - der er 4 stoppesteder herfra - er tæt på centrum og 
byder på gode kollektive trafikforbindelser. 

En sand insider-fidus for byturister i det ellers så dyre München: 
Hotellet med sine 867 senge er velegnet for alle, lige fra enkeltpersoner til store 
grupper. Selvfølgelig råder alle værelser over eget bad med bruser/WC, foruden 
hårtørrer, kosmetikklude og 2in1 shampoo. 

Hvis du foretrækker lidt nærkontakt med naturen efter en oplevelsesrig dag i byen, 
så er dette A&O lige stedet for dig: Der er kun få minutters gang til Nymphenburg 
slots parkanlæg og den kongelige hjortepark. Super tip til små udflugter: Book 
ganske enkelt en A&O frokostpakke og friskbrygget coffee to go i lobbybaren.

münchenmünchen

MÜNCHEN

6 kmVor Frue Kirke

Marienplatz 6,1 km

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

. Den unikke Elevdisko DLight er særdeles populær, og har været det 
i flere år, hos såvel lærere som elever. Diskotekskonceptet er specielt 
udtænkt og velegnet til internationale elevgrupper og byder  
på høje sikkerhedsstandarder, spændende location og rimelige,  
lommepengevenlige entrépriser.

 Pris 6,50 € per elev, gratis for lærerne.  

. Hvorfor er Allianz Arena verdens smukkeste fodboldarena? Her 
får du svaret! På en Allianz Arena rundvisning oplever du dette 
udsædvanlige sted såvel foran som bag ved kulisserne. Sug Allianz 
Arenaens helt specielle atmosfære til dig fra profi-fodboldspillerens 
side, i spillernes områder og bliv klog på denne enestående 
bygningskonstruktions spændende detaljer. Grupper fra € 270,00.    

. Den populære rundvisning fra Salzstraße til Surferparadies  
omfatter den gamle bys seværdigheder, partystrøget omkring  
Gärtnerplatz, Isarflodens bred, Muffathallen og surfbølgen Surferwelle 
i den Engelske Have – her får du indblik i München-traditioner, 
ungdomskulturen og street art. München er jo meget andet end bare 
rig og chic. Varierende priser.
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nürnbergnürnberg
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Et Nürnberg Card er din perfekte ledsager i franker-byen med de 
mange borge og slotte. Efter betaling af engangsbeløbet kører du 
gratis med den kollektive trafik og har fri entré til diverse museer i 
Nürnberg og Führt for to døgn (48 timer). 

 Priser 25,00 € for voksne, 5,00 € for børn. 

• Figurteatret Salt+Peber byder på første klasses underholdning 
for såvel store som små. Repertoiret indeholder udover 
børne- og ungdomsforestillinger også klassiske opførsler. Kast et blik 
på programmet - det betaler sig!

 Forskellige priser alt efter forestilling. 

• I „Sansernes Tårn“ er der frit slag efter mottoet ”eksperimentér med 
dine sanser”. I et af bymurens middelaldertårne findes et usædvanligt 
museum. Her kan de besøgende tage aktivt del i nogle spændende 
aktioner, der handler om at udforske sin egen sansning. Særdeles  
velegnet bl.a. til børnefamilier, som spændende alternativ på dage 
med dårligt vejr.

 Pris fra 5,00 € per person - billetter fås ved museumskassen.

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Den „lille tur gennem den gamle bydel Altstadt“, som varer 2 timer,  
er en Nürnberg-klassiker blandt alle grupper rejsende. Tiden får  
vinger, mens du lytter til city-guidernes beretninger og interessante 
facts fra byens righoldige, historiske skattekiste.

 Priser fra 125,00 € per gruppe.  
 
• Det tidligere rigspartiområde omfatter de mest betydelige 

arkitektoniske efterladenskaber fra nazitidens arkitektur i Tyskland. 
På en grupperundvisning gennem det enormt store område, der 
tidligere blev brugt til nazipartiets forsamlinger, illustreres ikke 
bare den storhedsvanvittige kulisse-arkitektur og rigspartidagenes 
gigantiske propaganda-show. Der fortælles også nærmere om Nürn-
bergs måde at komme den nationalsocialistiske kulturarv til livs på. 

 Grupper fra 125,00 €. 

• Tag mod til dig, overvind din egen frygt - oplev klatreskoven 
Pottenstein i det frankiske Schweiz. Afprøv dine grænser på de 
forskellige baner. Billetter fra 11,00 € per pers. plus 30,00 € 
 bookinggebyr.

1,2 km

1,7 km

100 m

8 km

15 km

300 m

Vor Frue Kirke

Nürnberg Borg

Altstadt

Latinerkvarteret Gostenhof

1,2 km

A&O Nürnberg Hauptbahnhof       

Nuremberg

Main Station

Bahnhofstraße

Bahnhofsplatz

A&O  Nuremberg Main StationA&O Nuremberg Main Station

DB S BUS

Allersberger Straße

KöhnstraßeBahnhofsplatz

Hinterm Bahnhof

A&O Nuremberg Main Station
Bahnhofstraße 13-15 . 90402 Nürnberg . Bookingcentral: +49 30 80 947 5110

8

P

Vore gæster har kåret A&O Nuremberg Main Station til et af de mest 
servicemindede A&O’er. Ikke uden grund. For her kan du ud over en „god nats 
søvn“ - som jo er en af et hotels hovedopgaver - glæde dig til meget mere,  
nemlig en allround pakke bestående af righoldig morgenmad, kompetent 
rådgivning omkring byen og dens omgivelser, foruden underholdning på hotel-
let selv. Med streg under underholdning: Billard, bordfodbold og SkyTV og fælles 
aktiviteter; et afslappende læsehjørne med leje- og byttebibliotek og kids corner 
til tumleaktiviteter. 

Og apropos „tæt på banegården“ - det må siges at være en eufemisme: Gæster, 
der står af på hoved- og busbanegården, befinder sig direkte foran gadedøren. 
Huset byder på 116 værelser og 374 senge med masser af plads til børnefamilier, 
backpackere og grupperejser. Dette A&O er et hyggeligt og komfortabel sted for 
alle slags gæster og grupper: Alle værelser er en suite med eget brusebad/WC 
udstyret med hårtørrer, 2in1 shampoo, kosmetikklude og gratis wifi. 
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stuttgartstuttgart
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Med en hop-on hop-off billet Stuttgart kan du nemt og elegant gå 
på opdagelse i byen på egen hånd. Tag plads i en af de komfortable, 
topløse dobbeltdækkerbusser og opdag Stuttgarts mest betydelige 
seværdigheder. Med audioguiden får du mange spændende 
oplysninger og interessante detaljer i din øresnegl.

 Billetter 15,00 € per voksen (2 børn gratis).

• Med et StuttCard har du fri kørsel med den kollektive trafik og får 
op til 100 % rabat hos byens diverse seværdigheder. I den ledsagen-
debrochure finder du en række anbefalinger og tips til spændende 
dage i Stuttgart. Pris 15,00 € per person. 

• Overfor Mercedes Benz Arenaen ligger en futuristisk bygning, der 
inde- og udefra er selve indbegrebet af den tyske automobilindustri. 
Det handler selvfølgelig om Mercedes Benz Museet; her præsenteres  
ca. 1.400 udstillingsgenstande på 9 niveauer fra 130 års glorværdig 
Mercedes-bilhistorie. Også de berømte ”Sølvpile” kan du se her. Disse 
racerbiler får den dag i dag alle tyske og internationale bilfans hjerter 
til at slå hurtigere. Entré 10,00 € per voksen. 

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Med en guidet spadseretur gennem Stuttgart og byens historiske 
skuepladser får du en perfekt start på klasserejsen. Nem og fordelagtig  
takket være vort gruppetilbud. Grupper fra 180,00 €. 

• Den ligger ikke ret lang fra Stuttgart. Den er idyllisk beliggende 
i et malerisk bakkelandskab. Den er en særlig familieattraktion: 
oplevelsesparken Tripsdrill! Ud over diverse attraktioner finder 
du her såvel flere spændende museer som udstrakte zoo-haver. Et  
underholdende og spændende sted for hele familien. Parken er åben 
fra marts til oktober. Billetter til oplevelsesparken og det tilstødende 
vildt-paradis fra 26,00 € per person.

• Det særlige og sjove ved byrundvisningen „schwabisk for 
begyndere“ er ikke så meget byen selv, som den dialekt, der tales 
her. Byguiderne taler på dette klingende „schwabensprech“ og for-
tæller således nogle temmelig dialektiske historier om byen. Hvis du 
holder ørerne stive, kan du endda lære nogle gloser på ”schwabisk” !. 
Sjovt og underholdende - det er deltagernes enslydende dom!

 Priser fra € 180,00 per gruppe.
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Det er svært at tro, men rent faktisk havde Tysklands største mejeriforetagende  
engang til huse i denne A&O Stuttgart City! Du kan selvfølgelig stadigvæk få 
mælk, yoghurt og ost her, men udelukkende på tallerknerne, fx ved det populære 
og lækre all-you-can-eat morgenmadsbuffet… I lobbyen finder man i dag ingen 
køer, heller ikke foran receptionen med tilstødende lobbybar. I stedet venter vore 
kompetente og venlige medarbejder på at hjælpe ved tjek ind, med rådgivning 
og anden service. 

Vælg mellem 237 værelser og 924 senge, og om du skal have et enkelt-, dobbelt-, 
familie- eller flersengsværelse. Alle med gratis wifi, komfortable senge og eget 
bad med 2in1 shampoo, hårtørrer og kosmetikklude. 

Stort plus: Det „Grønne U“ (Stuttgarts parkanlæg med ølhaver, mineralkilder og 
Killesbergturm) og UFA filmpalads er A&O naboer. Her er skønt at være - på enhver 
årstid!
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weimarweimar
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen 

• Ved byen Saalfeld, kun 50 km fra Weimar, venter de underjordiske huler  
Saalfelder Feengrotten på dig - en tidligere skifermine. Her vokser 
drypstensformationerne med flere tusinde gange den almindelige ha-
stighed, således at de nuværende smukke og usædvanlige ”fegrotter”  
med deres såkaldte ”feverden” har dannet sig allerede kort efter, at 
minen blev lukket og dernæst var blevet glemt i flere århundreder. I dag 
er de fantastiske huler med den underjordiske sø Grottensee tilgængelig 
for publikum. På stedet findes også oplevelsesmuseet Grottoneum – et 
interaktivt mine-museum med drypsten og mineraler. Feskoven med sin 
fortryllende verden af trolde, feer og skovånder begejstrer især de små 
besøgende. Voksne fra 11,90, børn 7,90 € per person.

• Med et WeimarCard har du fri kørsel med den kollektive trafik i to døgn 
(48 timer) og får op til 100 % rabat hos byens diverse seværdigheder. I den 
ledsagende brochure finder du mange anbefalinger til spændende dages 
gøremål i Weimar. Pris 29,90 € per person.

• Den offentlige byvandring gennem den gamle bydel er en perfekt start 
på dit besøg i Weimar. Turen, der tilbydes interesserede deltagere dagligt, 
går til alle  de vigtige seværdigheder i den indre by, inklusive torvet, Platz 
der Republik,  Anna-Amaliabiblioteket, Ilmpark med Goethes havepavillon, 
Bauhaus Universitet og meget andet. Lad dig forføre og fortrylle af denne 
smukke bys historie(r). Billetterne koster 8,00 € per person. 

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Den store 2-timers guidede bytur gennem Weimars bymidte formidler 
et fint og sigende indtryk af denne storslåede by. Guiderne er ikke 
karrige med anekdoter og underholdende detaljer fra byhistoriens 
rige skattekiste. 

 Priser fra € 90,00 per gruppe.

• Hitlers eliteenhed SS opførte år 1937 en koncentrationslejr kun få 
kilometer fra Weimar. Navnet „Buchenwald“ (bøgeskov) er blevet et 
synonym for nationalsocialisternes forbrydelser. Guidede ture for 
grupper igennem området Mindesmærket Buchenwald inkl. 30  
minutters filmforevisning 105,00 €. 

• I den berømte digter Friedrich Schillers hus kan du med egne sanser  
mærke, hvordan man levede dengang. Oplev samtidens smag og 
livsvilkår og hele den atmosfære, der prægede - ikke bare det kreative - 
arbejde, boligsituationen og husholdningsvilkårene.  I det tilstødende  
Schiller-Museums rummelige lokaler præsenteres skiftende udstillinger.

 Grupperundvisninger fra 65,00 € plus entré. 
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Dette A&O ligger i toppen af vore gæsters bedømmelser! De besøgende elsker dette  
hotel og hostel i den hyggelige by Weimar: Hvilket ikke er så mærkeligt, for med 
sin beliggenhed tæt på hovedbanegården, udsyn over egen have, frugtplantage  
og små familiehuse mærker man freden og roen i kroppen allerede ved det første 
møde.
Bussen holder direkte foran hotellets gadedør og kører direkte herfra til bymidten. 
Et uanstrengt alternativ er at tage turen til fods. Weimar er en overskuelig by, hvor 
alting ligger tæt på hinanden: Goethe- og Schillerhuset, Marktplatz - det gamle  
torv - med rådhuset, Stadthaus og Cranachhaus, Bauhaus Museum, det Tyske 
Nationalteater, Hertugindens Rokokosal, Anna Amalia biblioteket… Weimar har 
rigtig meget at byde på, men ikke mere end at det hele kan opdages og opleves 
uden stress.
De 135 værelser og i alt 531 senge er udstyret med moderne badeværelser inkl. 
bruser og WC. Hårtørrer, 2in1 shampoo og kosmetikklude er inkluderet i prisen, 
og der er gratis wifi på værelserne. Dette A&O er et allround fænomen: Døgnåben 
bar, billetservice, basketballbane, bordtennisbord, grillplads, ølhave, legeplads, 
konference- og mødelokaler og meget andet. 

Insider-fidus: Hvis du vil tage byens bedste kage eller et andet lækkert souvenir 
med hjem: alle vore medarbejdere anbefaler bageri/konditori Rose, der ligger 
bare 150 m fra hotellet. Dette thüringiske 5-stjernede konditori er en af Tysklands 
600 bedste bagere! 
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grazgraz
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Pittoresk og hyggelig, sådan tager Østrigs næststørste by imod sine 
besøgende. På den klassiske 2-timer rundvisning gennem byen 
lærer du den gamle bydels smukke og hyggelige krinkelkroge at 
kende. Billetter fra 6,00 € for børn, 10,50 € for voksne.

• 3-dages Grazkortet er den perfekte billet til den kollektive trafik  for 
alle Graz-besøgende: Kortet kan bruges i tre dage i hele den kollektive  
trafiks område. Derudover får du rabat på entréen hos flere af byens 
seværdigheder. To børn under 15 år kører med gratis. 

 Pris € 12,00 per person.

• Hvis du har lyst til at komme helt tæt på de skrå brædder, så er en 
af de regelmæssige rundvisninger i Graz Operaen lige noget for 
dig. Mødestedet er operaens foyer, og på programmet for den ca. 60 
minutter lange tur står bl.a. en ”optræden” på selve scenen, et besøg 
i tilskuerrummet, orkestergraven, montagehallen med glasbroen og 
studio-scenen. Selvfølgelig med masser af spændende oplysninger  
og viden omkring driften af det berømte operahus. Grupper af  
besøgende kan aftale individuelle besøgstider: Særdeles populært er 
en kombination af en kort rundvisning med besøg af en efterfølgende  
forestilling. Varierende priser. 
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Eggenberger Straße 7 . 8020 Graz - Østrig 
Bookingcentral: +43 1 602 06 17 5110
A&O Graz Main Station er det absolut mest fordelagtige overnatningssted i Steier-
mark. Det usædvanligt fordelagtige forhold mellem priser og ydelser har gjort 
stedet til et populært mål ikke bare for byturister og backpackere, men også for 
forretningsrejsende og sportsforeninger! 

Takket være et stort udvalg af værelseskategorier (120 værelser, 470 senge), 
den moderne standard og eget badeværelse med brusebad/WC kan alle gæster 
her finde det, de søger efter. Den righoldige morgenmadsbuffet er en populær 
tilvalgsmulighed. Vore gæster er især begejstrede for vore medarbejderes 
kompetente service og rådgivning, fx hvad 3-dags-billetten og rabat på diverse 
attraktioner angår. 

Beliggenheden af dette kombinerede hotel og hostel er et absolut plus, 
eftersom byens seværdigheder befinder sig indenfor rækkevidden af en gåtur 
herfra. Også hovedbanegården ligger kun få minutter herfra, og et stoppested 
for Grazer Stadtbahns trambusser findes direkte foran gadedøren. Det berømte 
Eggenberg Slot ligger kun 15 minutter til fods herfra. 

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice  

• Byen Graz’ arkitektoniske vartegn fascinerer allerede udefra med sit 
biomorfe design. I Kunsthuset Graz er det den samtidige kunst, der 
står i centrum, fx i udstillingeraf Liz Larner, Andy Warhol eller Ai Weiwei. 
Rundvisning for tilmeldte elever 1,50 € per person plus entré.

• Skuespilhuset i Graz er en af Østrigs største teaterscener. Her opføres  
hver år et omfattende og varieret program. Repertoiret byder såvel 
på klassiske dramaer som påmoderne børneforestillinger, 
forelæsninger og koncerter. Tag et kig på programmet for at se de 
aktuelle tilbud! Varierende billetpriser. 

• Opdag seværdighederne i Graz - UNESCOs verdenskulturarv,  
UNESCO City of Design og Europas kulturhovedstad 2003 indenfor 
rammerne af en 2-timers rundvisning i den gamle bydel. Her, hvor 
romantik og renæssance mødes i skjulte baggårde, hvor livlige torve 
og pladser summer af selskabelighed, hvor ensomme hjerter forbindes 
af trapper og skaber en fælles ø... her vil også du med garanti blive 
bjergtaget af byens charme.

 Priser per gruppe fra 125,00 €.
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salzburgsalzburg
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Et besøg på alle hovedlokaliteterne for filmen Sound of Music og hos 
Mozart- seværdighederne i byen. Originalsporet for Sound of Music 
turen er udelukkende på engelsk. Du vejledes af din personlige live 
guide!

 21,00 € for børn, 42,00 € for voksne.

• Hvad øl og humle angår, er der få steder i verden, der kan hamle op med 
Stiegl-Brauwelt i Salzburgs ældste private bryggeri. Her bliver du på 
anskuelig og interaktiv vis gjort klog på ølbrygningens kunst. Blandt 
andet kommer du til at stifte bekendtskab med den enestående 270° 
Stiegl-brygbiograf, det berømte øltårn og selvfølgelig er der også  
mulighed for en prøvesmagning.

 Billetter 12,50 per voksen, 7,50 € per barn.

• Med et Salzburg Card har du fri adgang til den kollektive trafik og får 
op til 100 % rabat hos byens diverse seværdigheder. I den ledsagen-
debrochure finder du en række anbefalinger og tips til spændende 
dage i Salzburg.

 Pris fra € 12,00 per person.
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Bookingcentral: +43 1 602 06 17 5110
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Salzburg

Dette A&O - byens mest moderne budgethotel - ligger bare 500 meter fra Salzburg  
Hovedbanegård! Gæsterne nyder godt af 116 moderne indrettede værelser 
og næsten 500 senge til små priser! Siden åbningen i sommeren 2016 er den 
nyindrettede lobby med døgnåben reception og bar en ægte design-milepæl i 
den gamle, til dels fredede, nedlagte UNION Brødfabriks bygning.

Designet i morgenmadsrestauranten bærer præg af husets historie med vidnesbyrd 
fra det tidligere bageri, konditori og kafferisteri fra år 1893 på sort/hvide lærreder.  
Et byhistorisk minde med moderne funktion i henhold til nutidige behov og 
målestok! 

A&O Salzburg Main Station overbeviser med sine venlige medarbejdere, høj  
sovekomfort og et yderst fordelagtigt forhold mellem priser og ydelser. Her får 
gæsterne fuld valuta for pengene!

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Salzburgs barok-domkirke med sit tvillingetårn præger bybilledet i 
det gamle kvarter mere end nogen anden bygning. Stilen hos den 
italienske arkitekt Solari, mesteren for den pragtfulde bygning, er 
kendetegnet ved sine klare strukturer og den italienske marmors  
lysende virkning. I sin tid havde han en afgørende indflydelse på 
arkitekturen i Østrig og Sydtyskland. 

 Vi formidler gerne en gratis grupperundvisning.

• Perfekt egnet for alle, der besøger Salzburg for første gang: En 
rundvisning gennem Salzburgs gamle by. Turen går til domkirken, 
Bürgerstadt og Kirchenbezirk og krydres med interessante historier 
om Fæstningen Hohensalzburg og festspillene.

 Priser fra € 180,00 per gruppe.

• Så går det ned ad slidsken til verdens ældste besøgsmine – Hallein 
Saltverdenerne i Salzburger Land. Det „hvide guld“ blev på dette sted 
hentet op af kelterne allerede for ca. 2.500 år siden. Og den dag i dag 
kan deres spor og efterladenskaber ses og beundres.

 Tilmeldte skoleklasser/elevgrupper fra 9,50 €.
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wienwien
Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

• Opdag kejserstaden om bord på en af Big Bus Vienna busserne, der 
sikkert og komfortabelt cruiser gennem byen og viser dig alle de 
populære og spændende seværdigheder. Du stiger på og af, som 
du har lyst til og kan således beskue og beundre Wiens store skat af 
historiske bygninger og mindesmærker, der vidner om byens 
fantastiske historie, kultur og bjergtagende arkitektur. Billetter til 
en hop-on hop-off tur gennem byen fås fra 21,00 € per voksen, 
10,00 € per barn.

• Et museum som dette Byhistoriske Museum har du med garanti 
aldrig set før! Familieattraktionen „Time Travel Vienna“ indbyder til 
en spændende og  interaktiv tidsrejse gennem flere århundreders 
Wien-historie. I stedet for støvede kustoder og klenodier venter her 
en futuristisk 5D-biograf, et moderne animatronic-show og diverse 
specialeffekter på de besøgende.

 Pris fra € 15,50 per person.

• Mit et Vienna Card har du fri adgang til den kollektive trafik og får 
desuden rabat hos diverse af byens seværdigheder. I den ledsagende  
brochure finder du en række anbefalinger og tips til spændende 
dage i Wien.

 Pris € 18,90 per person.
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I A&O Vienna Main Station har du alt, hvad man som byturist har brug for: En 
storslået location tæt på Wiens hovedbanegård, en righoldig morgenmadsbuffet 
som en forhåbentlig sund og vågen start på en dag fyldt med oplevelser, gratis 
wifi i hele huset og venlige receptionsmedarbejdere, der gerne står gæsterne bi 
med sightseeing-tips, billetter og bykort. 

Et af Wiens verdenskulturarv-lokationer ligger helt tæt på hotellet: Det 
imponerende Belvedere Slot ligger kun en lille spadseretur herfra. 

De 310 værelser med i alt 1.188 senge er moderne indrettet og byder på høj 
sovekomfort. Standardudstyret i badeværelserne består ud over bruser/WC også 
2in1 shampoo, kosmetikklude og hårtørrer. Vore gæster roser især og ofte det 
usædvanligt fordelagtige forhold mellem priser og ydelser og receptionens og 
lobbybarens gennemgående åbningstider.

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

• Rundvisningen „Wien for begyndere“ er især velegnet for 
besøgende, der gæster den østrigske hovedstad for første gang. På 
turen får du et første indtryk af byens geografi, historie og de mest 
kendte seværdigheder. Efter denne underholdende introduktion er 
du klar til at starte din egen personlige opdagelsesrunde.

 Pris fra € 8,50 per person.

• I Michaelsfløjen i Wiener Hofburg venter dig en særlig attraktion: her 
har Wiens Spanske Rideskole til huse. I år 2015 blev denne rideskole, 
”Hofreitschule”, udnævnt til UNESCO immaterielt verdenskulturarv. 
Den Spanske Rideskole er verdens ældste af sin art og den eneste 
institution, hvor renæssancetraditionens klassiske ridekunst med 
Lipizzanerheste stadig udøves og vedligeholdes. 

 Grupper fra € 6,50 per person.

• Oplev Wiens anden side, et spændende Wien, gemt væk fra de kejserlige  
paladser. Turen gennem det ukendte, underjordiske Wien går ned 
til de enestående barok-grotter under Skt. Michael, til romerske og 
middelalderlige udgravninger på Michaelspladsen og de historiske 
gamle kældre med deres forskellige formål.

 Tur med guide fra 18,50 € per person.  
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Vores anbefaling til enkeltrejsende: 
Billetter fås i receptionen

. Glem endelig ikke at tage på en tur med skib på Donau mens du er 
i Wien! Lad bølgerne skvulpe sagte omkring dig, mens byens skyline  
glider forbi. Wien er smukkest set fra vandsiden. Vælg mellem en 
city-tur, en udflugt i det grønne eller det moderne Wien.

 Fra 22,50 € per voksen, fra 11,25 € per barn. 

. Gyng sagte frem og tilbage over Wiens tage og nyd det fascinerende 
udsyn over byen i en af de gamle waggoner på Wiens pariserhjul! 
Pris 9,50 € per voksen, 4,00 € per barn. 

. I huset under havet – Terra Aqua Zoo – venter dig en eventyrlig 
undersøisk verden med havets farvestrålende beboere og eksotiske  
planter. Glæd dig til at møde over 10.000 dyr, deriblandt hajer,  
havskildpadder, tropefisk og mange andre af havets dyr og planter.

 Daglig åbningstid fra kl. 9.00 til 18.00. 
 Entré 17,60 € per voksen, 8,00 € per barn.
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A&O Vienna Stadthalle er stedet for dig, der vil kombinere oplevelser og afslapning! 
Beliggenheden nær centrum byder på spændende muligheder for afveksling: Bare 
200 m herfra kan du i Lugner Kino City komplekset se de nyeste biograffilm og gå på 
shoppingtur. Hvis du fortsætter langs metro-buen i retning U-Thaliastraße, vil du 
møde et overvældende tilbud af (musik)barer, klubber og caféer (tip:  Gürtelbräu,  
Loop eller Café Carina)!

I A&O Vienna Stadthalle venter 135 moderne værelser og 370 senge med eget  
brusebad/WC på de besøgende. Wifi inklusive på hele hotellet og alle værelserne.  
All-you-can-eat morgenmadsbuffeten er en økonomisk overkommelig og 
sund måde at starte ud på en ny dag med sightseeing. Dette A&O har et af de 
største kids‘ corners i morgenmadsrestauranten og et eget gæstekøkken. Ideelt for 
familier med store eller små børn! 

wienwien

5,5 kmWiener Prater

Rådhuset 2 km

Vores anbefaling til grupperejser:
Book dem via vores billetservice 

. Den legendariske Hard Rock Cafe ligger centralt midt i byen. Her kan 
gæsterne ikke bare nyde udsynet over det myldrende gadeliv udenfor  
de store vinduer, men også byens angivelig bedste burgere og 
sandwiches. Vi anbefaler en „vinyl menu“ med burger og frittere, en 
0,4 l drik (alkoholfri) plus sød dessert. 

 Gruppemenuer allerede fra 17,00 € per person.

. Glitz og glamour i Wiens center: Hos Madame Tussauds kan du 
aflægge et besøg hos verdens mest kendte stjerner og kendisser! 
Hvad med at hilse på og tage en selfie med kejserinde Sisi, Lady Gaga, 
Angelina Jolie og Daniel Craig! Derudover kan du også blive klog på 
historien bag voksmuseerne og lære noget om kunsten at modellere 
mennesker i voks.

 Priser fra 8,00 € per person for tilmeldte skoleklasser/elevgrupper. 

. I en workshop i Mozarthuset kan du gå på jagt efter hemmelige  
budskaber i operaen Tryllefløjten og lære, hvordan du fremstiller  
dine egne mozartkugler af lækkert marcipan og nougat. 
I workshoppen „mozartdanse“ får du også svar på hvilken dans 
Mozart selv bedst kunne lide at danse.

 Inklusive rundvisning i huset. Varierende priser.
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Vel udsovet og velforsynet efter en velvoksen morgenmad er man i 
bedste form til opdagelsesturen gennem A&O byerne. Til vore „all-you-
can-eat morgenmadsbuffet“ hører altid friske fuldkornsrundstykker og 
fuldkornsbrød, æg, oste- og kødpålæg, sødt pålæg, diverse Kellogg‘s 
cerealier, mælk, yoghurt og kvark, Juice og friskbrygget Tchibo kaffe 
plus et udvalg af Meßmer teer. Lækker og frisk frugt gør morgenmaden  
perfekt og forsyner gæsterne med en tidlig vitaminindsprøjtning.  

Vi tilbyder også frokostpakker til turen. A&Os lunchbox indeholder en 
frisk sandwich, en kold drik, en frugt og et stykke slik. Passer fint ned 
i din rygsæk eller taske. Dermed er der sørget for noget lækkert og 
sundt til frokost! 

På alle A&O HOTELS and HOSTELS tilbydes en all-you-can-eat  
halvpension, der består af et komplet måltid i buffetform. Vi bruger  
udelukkende friske produkter fra REWE. Vi bruger ingen  
dybfrostprodukter. Menuerne består af en forret i form af en salatbuffet,  
en hovedret, en dessert og en drik. 

Sund mad på ungdomsrejsen 
Frisk tilberedte måltider i stedet for fast food

I de allerfleste huse kan halvpensionen også bestilles som grillaften 
(afhængig af vejret). Morgenmadsbuffeten forbliver den samme. 

Vegetarisk? Allergi? Andre madønsker? Ikke noget problem for os! Vi  
modtager gerne dine specielle diætønsker. Venligst meddel os dem senest 
7 dage før din ankomst. 

For al forplejning gælder: Venligst bestil din halv- eller helpension forud. På 
den måde er du sikker på at få det, du gerne vil have og kan gå ud fa at også 
din gruppe kan forsynes med det ønskede til rette tid. 

Aftensmaden serveres mellem kl.17 og 21, de nøjagtige spisetider kan du 
aftale med receptionen på stedet.



Beliggenhed
Alle A&O HOTELS and HOSTELS udmærker sig ved central beliggenhed. 
Offentlige banegårde og/eller stoppesteder er kun få minutter væk. Bil- 
og busparkering findes på de fleste hoteller i umiddelbar nærhed. Hos 
A&O er du altid med indenfor - i stedet for ved siden af! 

Værelser
Vore værelser er moderne indrettet - selvfølgelig med bruser/WC inkl. 
hårtørrer, brusegel og shampoo. Hvert værelse har derudover gratis 
wifi. Eleverne bor som regel på værelser med fire til seks senge. Lærerne 
og chaufførerne bor på komfortable enkelt- eller dobbeltværelser. 

Forplejning
Alle detaljerne vedr. vore madtilbud til unge mennesker finder du på 
side 68. 

Sparemuligheder
Vore gruppepriser er inddelt efter sæsoner. Højsæsonpriser er 
gældende fra marts til oktober. I lavsæsonen fra november til februar 
har vi særdeles favorable priser for grupperejsende. På alle årets tider 
får du desuden ekstra rabat på en overnatning mellem søndag og 
mandag. For hver tyvende elev får du en friplads i din ønskekategori, 
for læreres eller buschaufførers vedkommende også i enkelt- eller 
dobbeltværelse.

Online booking
Kun hos A&O: Book din skolerejse online! På www.aohostels.com 
vælger du din ønskede destination og rejsedato og modtager så - efter 
nogle få klik - et direkte tilbud. Prøv det: Så hurtigt og ukompliceret kan 
du booke din næste skolerejse!

Fordele for ledsagende lærere og gruppeledere
Lærere og ledsagepersoner har frie drikkevarer, gratis internetadgang 
og i nogle hostels desuden A&O-lounges som arbejds- og opholdsrum 
til rådighed. 

Programforslag
På de fleste af destinationerne har vi indgået et samarbejde med 
diverse tilbuds- og tjenesteydere, således at vi fx kan formidle byrallyer, 
rundvisninger på museer, billetter til musicals og meget andet: Vi 
hjælper med andre ord gerne, når du skal udarbejde et program for 
skolerejsen!
En oversigt over vore anbefalinger til dine fritidsaktiviteter findes på 
vores site www.aohostels.com/freizeit.

Skolerejser på den nemme måde
34 A&Os på 21 destinationer – se tilgængelighed og priser online -  høje, certificerede sikkerhedsstandarder  

GA R A NTI

GA R A NTI



CONTACT:

24/7 SERVICE CENTER
Tel.: +49 (0)30 80 947 - 51 10
Fax: +49 (0)30 80 947 - 51 90
E-Mail: booking@aohostels.com

GROUP RESERVATIONS
Tel.: +49 (0)30 80 947 - 51 10
Fax: +49 (0)30 80 947 - 51 90
E-Mail: groups@aohostels.com

booking@aohostels.com
 tel.: +49 (0)30 - 80 947 - 51 10

SALES TEAM 
Tel.: +49 (0)30 80 947 - 51 61
Fax: +49 (0)30 80 947 - 51 93
E-Mail: sales@aohostels.com

ADDITIONAL SERVICES/
PROGRAMMES
Tel.: +49 (0)30 80 947 - 51 10
Fax: +49 (0)30 80 947 - 51 90
E-Mail: tickets@aohostels.com
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