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Accor Hotels lanceert hostels voor millenials

Door: onze redactie
DRIEBERGEN – Accor Hotels introduceert een nieuwe concept voor hostels: Jo&Joe. Jo&Joe zijn een soort hostels die speciaal bedoeld zijn voor zogenaamde millenials.
Accor wil in 2020 vijftig Jo&Joe hostels hebben en in 2018 ook al twee in Parijs en Bordeaux. De hostels moeten centraal in steden komen te liggen, op niet meer dan
vijftien minuten loopafstand van bezienswaardigheden.
Jo&Joe is een zogenaamd ‘open house’, het idee is dat locals en reizigers elkaar hier kunnen ontmoeten en rustig hun ding kunnen doen. Zo kan je in een Jo&Joe
gewoon eten bestellen, maar je kan ook voor jezelf en anderen koken. Ook zal er in elke vestiging een bar zitten, dit staat centraal in het ontmoeten van anderen. Bij
de bar serveren ze bier, wijn en cocktails en streekproducten.
In een Jo&Joe hostel hoef je niet alleen maar met anderen om te gaan, er zijn ook kamers die je kan huren. Hierin vind je slaapkamers, een aparte badkamer en een
keuken. Naast normale kamers heb je ook ‘out of the ordinary’ accommodaties. Hier slaap je niet in een normaal bed, maar in een yurt (soort tent), hangmat of
caravan. De prijzen voor een accommodatie bij Jo&Joe beginnen bij de 25 euro.
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De Epic Pass: met één skipas wereldwijd skiën
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