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Tanie noclegi w Krakowie
http://trzykafki.pl

Trzy Kafki Hostel Privates mieści się w ścisłym centrum Krakowa, w samym sercu Starego Miasta, zaledwie
400 metrów od Rynku Głównego. Hostel jest nietypowy bo oferuje noclegi wyłącznie w pokojach prywatnych
i stosunkowo niedużych (największe są 7- osobowe). Nie ma tzw. dormitoriów co oznacza, że pokój
wynajmuje się w całości, a nie na łóżka jak w typowych hostelach. Co istotne nie znajdziesz tu łóżek
piętrowych - są tylko wygodne łóżka pojedyncze lub małżeńskie. Dostępne są pokoje z prywatną łazienką i z
łazienką współdzieloną. W tym drugim przypadku układ jest o tyle komfortowy, że łazienka nigdy nie
przypada na więcej niż dwa pokoje. Pokoje są bardzo ciepłe i przestronne, a wnętrza stylowe - hostel mieści
się w centrum Krakowa w zabytkowej kamienicy z 1911 roku, tuż na przeciwko Collegium Novum
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do Wawelu idzie się 5 minut - mury królewskiego zamku widać na końcu
ulicy. 

Oferta noclegowa hostelu Trzy Kafki jest skierowana nie tylko do klienta indywidualnego ale też do grup i
wycieczek szkolnych. Hostel posiada 85 miejsc noclegowych. Grupy i wycieczki szkolne szukające taniego
noclegu w Krakowie mogą liczyć na specjalne ceny. W ofercie jest też wyżywienie.

W ofercie bardzo szybki bezpłatny internet bezprzewodowy dostępny w każdym pokoju. Na wyposażeniu
kącik herbaciany w postaci czajnika elektrycznego, talerzy, kubków i sztućców - zestawu wystarczającego do
przygotowania prostego posiłku i ciepłych napojów. Są też dwa pokoje z prywatną, samodzielną i wyposażoną
kuchnią. W cenie noclegu czysta pościel z ręcznikiem. W hostelu działa całodobowa recepcja czynna 24h / na
dobę.

Trzy Kafki to godna polecenia lokalna marka oferująca tanie noclegi w Krakowie nieprzerwanie od 2000
roku. Hostel na Straszewskiego 25 został otwarty trzy lata temu i cieszy się rosnącą popularnością ze względu
na doskonałą lokalizację, standard noclegu i znakomity stosunek jakości do ceny. Hostel jest otwarty cały rok.
Zapraszamy do skorzystania z oferty wszystkich planujących odwiedzić piękny Kraków.
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