Ponudba Mladinskega hotela Ajdovščina za organizirane
skupine
1. Cenik nočitev
Soba za
4 osebe
6 oseb
8 oseb
24 oseb

Število sob v Mladinskem hotelu
3
1
1
1

Število ležišč
12
6
8
24
50

Cene:
 Nočitev - 17,00 EUR
 Dve nočitvi - 15,00 EUR
 Tri ali več nočitev - 13,00 EUR
Navedene cene vključujejo:
 namestitev
 posteljnino, brisačo in omarico s ključkom
 brezplačen dostop do interneta (wifi)
 uporabo brezplačnega parkirnega prostora
 turistična taksa (2,00 EUR) in DDV
Sanitarije so skupne, ločene za moške in ženske, opremljene s tuši, stranišči in umivalnico.
Dodatne storitve:
 možnost pranja perila (plačljivo)
 brezplačni internet kotiček z vsemi razpoložljivimi turističnimi informacijami
 možnost koriščenja prostorov Mladinskega centra in hotela Ajdovščina: večnamenska dvorana,
učilnica, dve sejni sobi, računalniška učilnica
 urejanje prevoza
 priprava »lunch paketov« ob predhodni najavi in dodatnih obrokov za večje skupine, ipd.

Popusti:
 5% IYHF, VIP backpackers, Hostels of Europe, …;
 10 % za invalide;
 50 % otroci od 3-10 let, ki spijo postelji skupaj s starši;
 brezplačno otroci do 3 let.

2. Cenik prehrane
Zajtrk
4,00 €

Kosilo
7,00 €

Večerja Zajtrk, Kosilo in Večerja Zajtrk in Kosilo Zajtrk in Večerja
6,00 €
17,00 €
11,00 €
10,00 €

Navedene cene so na obrok na osebo in vključujejo DDV.
Prehrana je urejena za organizirane skupine (10 oseb in več) in postrežena v prostorih Mladinskega
centra in
hotela Ajdovščina.

3. Plačilni pogoji
Strošek nočitev in prehrane se obračunajo na podlagi dejanskega števila opravljenih storitev.
Rok plačila:
 za pravne osebe (podjetja oz. organizacije) je 30 dni;
 za fizične osebe (posameznike) je takoj pred opravljeno storitvijo.
Za morebitna vprašanja smo vam na voljo.
Zahvaljujemo se za povpraševanje in se priporočamo.
Mladinski hotel Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 A, 5270 Ajdovščina
I.: www.hostel-ajdovscina.si
E.: info@hostel-ajdovscina.si
T.: (05) 368 93 83
F.: (05) 368 93 84
M.: 041 945 392

