Ponudba Mladinskega hotela Ajdovščina za športne klube
1. Namestitev
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

Namestitev vključuje:
 namestitev
 posteljnino, brisačo in omarico s ključkom
 brezplačen dostop do interneta (Wi-Fi)
 uporabo parkirnega prostora
 turistično takso (2,00 EUR) in DDV
Sanitarije so skupne, ločene za moške in ženske. Opremljene so 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 (plačljivo)
 urejanje prevoza do avtobusne ali železniške postaje
 priprava »lunch paketov« ob predhodni najavi in dodatnih obrokov za večje skupine, ipd.

2. Prehrana
Prehrana za organizirane skupine je urejena in postrežena v prostorih Mladinskega centra in hotela
Ajdovščina, obračunana po dejanskem številu obrokov. Možne so vse vrste in kombinacije obrokov
(zajtrk, kosilo, večerja; posamezen obrok, polpenzion ali polni penzion).
*Organizirana skupina je skupina 10 oz. več oseb.

3. Športne površine
Dvorana

Cena najema za trening na uro

Velika dvorana

26,00 €

Mala dvorana
Nogometno igrišče z
umetno travo
Navedene cene vključujejo DDV.

26,00 €
42,00 €

Kopališče
Letno kopališče
(maj - september)
Zimsko kopališče
(oktober - april)
Savna
(oktober - april)

Cena obiska na osebo
2,00 €
2,00 €
11,00 €

Opis objektov:
Velika dvorana:
Velika dvorana površine 1300 m2 ima igrišče velikosti 40 m x 20 m. Primerna je za igranje odbojke
košarke rokometa, tenisa in badmintona. Prostor je primeren za razna družabna srečanja, zabave in
kulturno zabavne prireditve. Tribune so opremljene s 600 sedeži, 400 sedežev pa se lahko namesti v
parterju. Dvorana je opremljena s štirimi garderobami.
Mala dvorana:
Mala dvorana velikosti 700 m2 je primerna za vse vrste športnih programov. Nad dvorano so tribune, ki
sprejmejo ~130 gledalcev. Dvorana je opremljena z dvema garderobama.
Nogometno igrišče z umetno travo:
Nogometno igrišče s umetno travo velikosti 108 m x 81 m z dimenzijami igralne površine 65m x 105 m je
poleg vadbe primerno tudi za igranje tekem. Objekt ima razsvetljavo kar omogoča uporabo športne
površine tudi v večernih urah. Igrišče je opremljeno z dvema garderobama.

Letni bazen:
Letno kopališče velikosti 9.000 m2 nudi odlične možnosti za preživljanje prostega časa. Poleg bazena
velikosti 50 m x 16 m so v okolici zelene površine, ki nudijo zavetje pred soncem v vročih poltenih
mesecih. V neposredni bližini so igrala, proga z avtomobilčki, večnamensko igrišče z umetno travo, bar
ter ostali športni objekti, ki nudijo različne možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa.
Zimski bazen:
Skrb za lastno telo, aktivnost za krepitev in vzdrževanje zdravja, upoštevanje načel zdravega življenja so
vodilo k vsesplošnemu dobremu počutju. Privoščite si obisk pokritega bazena, ki je primeren tako za
vadbo vrhunskih ekip, šolsko športno vzgojo, hkrati pa ponuja možnosti za vse vrste rekreativnega
udejstvovanja vsem starostnim skupinam.
Velikost bazena je 20 m x 10 m, globina pa 90 in 135 cm.
Temperatura vode 29 C°
Temperatura zraka 30 C°
Svet savn:
Turška savna je priporočljiva predvsem za čiščenje kože ter učinkuje na sproščanje mišic. V infra savni
nižja temperatura je primerna tudi za osebe s kardiovaskularnimi težavami, za katere finska savna ni
priporočljiva. Učinki finske savne so čiščenje kože, pospeševanje izločanja strupenih snovi, varovanje
pred prehladi ter odpravljanje utrujenosti in povečevanje telesne zmogljivosti.

4. Plačilni pogoji
Stroški nočitev in prehrane se obračunajo na podlagi dejanskega števila.
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

