Elhalyezkedés
A Retro Hostel Kolozsvár történelmi központjában található, a Potaisa Utcán, a
kolozsvári középkori erődítmény falain belül. Az épület hozzákapcsolódik egy
szegmenshez a XV. századi függönyfalhoz,elemek mint például, erődítmény, búvónyílások
jelen vannak a helyiségen belül, eredeti rajzok nyilvánvalóak, a telephelyen két négy
személyes szobában, és számos közös területen belül.
A Potaissa utca egy turisztikai gyalogos utca amely gyakran latogatott mintazok álltal
akik potolni szertnék a középkori történelemet e fontos Erdélyi városi központban, a
középkori falak mellet még mindig láthatóak az alapjai, egyiknek a sok tornyok közül, a
Cipészek tonya.
A Babeş-Bolyai Tudományegyetem székhelye, 300 m távolságra helyezkedik, minden
történelmi múzeumok, piacok és a templomok, a közelben találhatóak.
A Sportcsarnok, a többfunkciós sportcsarnok (Sala Polivalenta) és a stadion 2 km-re
találhatóak.
Férőhelyek: 50 férőhely (46 hely + 4 extraágy )
2 x single szoba, közös fürdőszobával a folyosón
2 x dupla szoba (francia ágy) saját fürdőszobával. Bérlehető single szobaként saját
fürdőszobával
1 x két szamélyes szoba (2 külön ágy), saját fürdőszobával
4 x két személyes szoba közös fürdőszobával a folyosón
2 x három személyes szoba, közös fürdőszobával a folyosón
2 x négy személyes szoba (4 ágy), saját fürdőszobával
1 x négy személyes (4 ágy), saját zuhany közös fürdőszobával a folyosón
2 x hat személyes szoba, közös fürdőszobával a folyosón
Reggeli
Finom reggelit szolgálnak fel minden nap 8.00-11.00 között, de fennáll annak a lehetősége, hogy
kávé/tea/gabonapejhet tejjel, szolgaljanak 8.00. elött.
Az önnalló vendégek és a kisebb csoportok mint 25 fő, választhatnak számos főtt lehetőségből, a
helyszínen (tojás, palacsinta, bruschetta, stb.).

Nagyobb, mint 25 személyes csoportoknak a reggeli svédasztalos (tojás, gabonafélék, sajt,
sonka, vaj, lekvár, gyümölcs). Ebben az esetben a reggeli mgrendelhető előre 8.00 a. m. előtt,
vagy elvitelre (szendvics, gyümölcs, víz).
A hostelünk teljesen felszerelt konyhával rendelkezik az ügyfelek számára, ahol a vendégek
elkészíthetik vagy tárolhatják a saját ételeiket. A szállásdíjban korlátlan kávé és tea szerepel a
tartózkodási ideje alatt.

Frissítők, és alacsony mértékű alkoholos italok a helyiségen belül talhatóak.
Számos étterem, minden tipusú költségvetésekre, nem több, mint 10 percnyi sétával
elérhető távolságra találhatók.
Létesítmények:


recepció nyitva 24/24



helyi turisztikai információk, térképek



ingyenes teja, kávé, és gyorsforgalmu internetet bisztositunk a szállás ideje alatt



Teljesen felszerelt konyha



ingyenes szauna minumum 3 napos tardoszkodasi időn belül



24 férőhelyes társasági hely turistáknak, felszerelve, egy smart TV-vel, egy
könyvtárral és egy pick up vinylekel.



Ingyenes pongyásztárolási lehetőség kijelntkezés után



ingyenes kerékpárok a vendégek számára, a rendelkezésre állás függvényében



autókölcsönzés és belföldi szállítás saját autókkal, beleértve a minibuszokat is.,



Szállásfoglalások országon belül és kűlfőldon, helyi idegenvezetés



utazási csomagok-Erdely, Máramaros, Bukovina, túraútvonalak, kérésre egyedi
csomagok

Parkolási lehetőség buszoknak
A Retro Hostel Klozsvár történelmi központjában található egy gyalogos kisutcán.
Tartozkodási lehetőség buszoknk a szomszédos utcákon (Universității sau A. Iancu),
parkolási lehetőség, az éjszaka folyamán a sportcsarnok területén. Kisautók esetén a behajtás
engedéjezet rövid ideig a hostel bejáratáig.
Kedvezményes árak és árengedmények csoportok részére:
A szállásdij változik az időszak, személyek száma és a foglalsi napok száma szerint.
Csoportoknak 0-20 % közötti kedvezményt kínálunk a Retro Hostel s megszabott
szállásdijából a fenti elemek alapján.
További részletekért kérjük lépjen kapcsolatba velünk , szívesen válaszolunk.
Retro Hostel csapat.

