Locație:
Retro Hostel este situat pe strada Potaissa, în centrul istoric al Clujului, în incinta zidurilor
de fortificație medievale. Clădirea este alipită unui segment de curtină de secol XV,
elemente de fortificație precum guri de tragere și parament original sunt aparente în
interiorul locației, în două camera qvadruple și în câteva zone comune.
Strada Potaissa este o străduță turistică pietonală, vizitată de toți cei interesați să
recupereze istoria medievală a acestui important centru urban transilvan, alături de
aliniamentul zidurilor medievale, fiind încă vizibile bazele unuia din numeroasele turnuri
de apărare ale cetății, Turnul cizmarilor.
Sediul central al Universității Babes-Bolyai este situat la 300m distanță, toate muzeele,
piețele și bisericile istorice, se regăsesc în imediata apropiere .
Sala Sporturilor, Stadionul și Sala Polivalentă se află la o distanță de 2 km.
Capacitate de cazare: 50 de locuri (46 locuri + 4 paturi suplimentare)
2 x cameră single cu baie comună, alaturată
2 x cameră dublă (pat matrimonial), baie privată. Se inchiriaza și în regim de camera single
cu baie privată.
1 x cameră twin (2 paturi separate), baie proprie
4 x cameră twin cu baie alăturată, pe coridor
2 x cameră triplă, baie alăturată, pe coridor
2 x cameră cvadruplă (4 paturi), baie proprie
1 x cameră cvadruplă (4 paturi), duș privat, toaletă alăturată
2 x cameră 6 paturi, baie alăturată

Micul dejun:
Micul dejun inclus se serveste zilnic intre orele 8.00-11.00, dar exista posibilitatea de a
primi cafea/ ceai / cereale cu lapte, inainte de ora 8.00 a.m..
Pentru turiștii individuali sau grupurile mai mici de 25 de persoane, oaspeții pot alege
între mai multe variante, gătite pe loc (ouă,clatite,bruschete, s.a).
Micul dejun pentru grupurile mai mari de 25 de persoane este de tip bufet suedez (ouă,
cereale, brânză, șuncă, unt, gem, fructe). În acest caz, micul dejun se poate comanda
anticipat, inainte de ora 8.00 a.m sau la pachet (sandwich, apă, fructe).
De asemenea, hostelul pune la dispoziția clienților o bucătarie complet echipată, unde
oaspeții își pot prepara sau depozita propria mâncare .

Ceaiul, cafeaua nelimitate sunt incluse în pretul de cazare, pe toată durata sederii.
Băuturi răcoritoare, frash-uri și băuturi slab alcoolizate sunt disponibile contracost în
incinta locației.
Numeroase restaurante pentru toate tipurile de buget, sunt localizate la o distanța de
maxim 10 minute de mers pe jos.

Facilități:


recepție deschisă 24/24



informații turistice, hărți locale gratuite



ceai, cafea, WI-FI, trafic de internet rapid gratuit și garantat pe toată durata șederii



bucătărie complet echipată pentru oaspeți



saună contracost sau gratis pentru turistii care au un sejur de minim 3 zile



spatiu pentru socializare cu o capacitate de 24 locuri, dotat cu smart TV, o bibliotecă
și un pick up cu viniluri



spațiu de depozitare temporal al bagajelor, dupa check-out



biciclete gratuite pentru oaspeți, în limita disponibilității



servicii de rent a car și de transport intern cu autoturisme proprii, inclusiv
microbuze



rezervări la hosteluri din țară și străinătate



ghidaje locale, pachete turistice în Transilvania, Maramures, Bucovina, trasee
montane, pachete personalizate la cerere.

Parcarea autocarelor:
Retro Hostel este situat în centrul istoric al Clujului, pe o străduță pietonală.
Staționarea autocarelor este posibilă pe străzile adiacente ( Universității sau A. Iancu),
parcarea pe perioada nopții se poate face în zona Sala Sporturilor.
Accesul autoturismelor mici e posibil pentru scurte perioade de timp, până în fața
locației.

Tarife preferențiale și reduceri pentru grupuri:
În funcție de perioada calendaristică, numărul de persoane și numărul de zile solicitate
în vederea rezervării, tarifele Retro Hostel sunt variabile .
Oferim reduceri pentru grupuri, între 0 – 20 % din prețul de recepție, în funcție de
elementele descrise mai sus.
Pentru orice alte detalii, vă stăm cu plăcere la dispoziție,
Echipa Retro Hostel.

