
H
O

ST
EL

S

2

3

Toegankelijkheidsinfo

Jeugdherberg Pulcinella in het centrum van Antwerpen is de ideale 
uitvalsbasis om de historische stad – met de vele prachtige gebouwen en 
grote verzameling gezellige cafeetjes – te verkennen. De jeugdherberg 
heeft kamers voor 2, 4 of 6 personen, allen met eigen sanitair op de 
kamer. Groepen kunnen maaltijden reserveren. Er zijn 2 (vergader)zalen, 
een bar en een lounge (met TV, gezelschapsspelen, muziekinstrumenten 
en tafelvoetbal) aanwezig.

Toegangspad, ingang en onthaal
De voordeur is geautomatiseerd, met 
automatische schuifdeuren en senso-
ren. Er is voldoende circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn bereikbaar 
via de lift. De doorgangen zijn meestal 
voldoende breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. De tafels in 
de eetzaal zijn onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
De deuren zijn vrij zwaar bij zowel 
dames als heren. Er is telkens vol-
doende opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het toilet en beugels zijn 
voorzien.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Kamers 01.16 en 02.16 (6 personen): 
3 toegankelijke eenpersoonsbedden 
per kamer. Er is een inrijdbare dou-
che met douchezit, beugels en vol-
doende opstelruimte. Ook het toilet 
heeft beugels en voldoende opstel-
ruimte. De wastafel is onderrijdbaar. 

Kamers 01.06 en 02.06 (2 personen): 
2 toegankelijke eenpersoonsbedden 
per kamer. De ruimte voor de badka-
merdeur is nipt. Er is een inrijdbare 
douche met douchezit en beugels. 
Voldoende opstelruimte naast en 
schuin voor het zitje. Voor het zitje 
heb je 96 cm. Ook het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte 
(110 cm voor het toilet). De wastafel 
is onderrijdbaar. Gemeenschappelijke 
badkamer: de twee badkamers op de 
gang hebben een inrijdbare douche 
met douchezit, beugels en voldoende 
opstelruimte. Ook het toilet heeft 
beugels en voldoende opstelruimte. 
De wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Men gebruikt antiallergische stoffen 
en er zijn geen tapijten of stof-
fen bekledingen. Op vraag wordt 
met sommige voedselallergieën of 
intoleranties rekening gehouden. De 
liftknoppen hebben braille aandui-
ding. De structuur van het gebouw 
zorgt voor geleiding. Contrasten zijn 
grotendeels aanwezig.
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