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Niedrogie noclegi w centrum Krakowa od Trzy Kafki
http://trzykafki.pl

Trzy Kafki to firma z 15-letnią tradycją, działająca na krakowskim rynku noclegowym nieprzerwanie od 2000
roku.

Hostel Trzy Kafki Pokoje Gościnne zlokalizowany jest w samym centrum Krakowa, dosłownie 3 minuty
spacerem od Rynku Głównego, powstał w roku 2012 i od początku cieszy się niesłabnącą popularnością nie
tylko wśród wakacyjnych turystów ale też studentów, profesjonalistów i grup zorganizowanych oraz
wycieczek szkolnych odwiedzających Kraków. 

Poza doskonałą lokalizacją hostel oferuje bardzo dobrą jakość w stosunku do ceny. Trzy Kafki Hostel oferuje
tanie noclegi w samym centrum Starego Miasta, blisko Wawelu i Kazimierza za naprawdę rozsądne pieniądze.
Jeżeli szukasz alternatywy do niezwykle drogich w Krakowie hoteli to nie szukaj dalej. 

Trzy Kafki oferują przestronne, czyste i stylowo urządzone pokoje w opcji z prywatną lub wspólną łazienką.
Jeżeli łazienką jest na zewnątrz to nigdy nie jest dostępna dla więcej niż dwóch pokoi. Wszystkie pokoje są
prywatne czyli nie ma dokwaterowania ani możliwości wynajęcia pojedynczych łóżek. Rezerwując noclegi w
hostelu Trzy Kafki zawsze wynajmujesz cały pokój. Prywatność to jeden z podstawowych atutów tego
obiektu. Pokoje są stosunkowo nieduże i komfortowe - największe to 7-osobowe. W ofercie przeważają trójki
i czwórki. Najbardziej popularne to oczywiście pokoje dwuosobowe z łóżkiem małżeńskim i łazienką. W
centrum Krakowa trudno o lepszą i tańszą ofertę.

W cenie noclegu jest szybki dostęp do internetu (WiFi), czysta pościel z ręcznikiem. Za niewielką dodatkową
opłatą zmotoryzowani przyjezdni mogą skorzystać z położonego kilka minut od hostelu parkingu strzeżonego.
Ponadto w budynku działa całodobowa recepcja - miła i sympatyczna obsługa jest do dyspozycji gości przez
24h na dobę.

Hostel Trzy Kafki posiada aktualnie 19 pokoi i około 85 miejsc noclegowych. Grupy i wycieczki szkolne
wizytujące Kraków mogą liczyć na specjalne ceny oraz organizację wyżywienia w zaprzyjaźnionej restauracji.
Dostępne są też zniżki dla rodzin z dziećmi oraz przy dłuższym pobycie.

Trzy Kafki oferuje tanie noclegi w centrum Krakowa przez cały rok. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i
rezerwacji miejsc.
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