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SPOŠTOVANI GOSTJE, DOBRODOŠLI V MLADINSKEM DOMU V CELOVCU

INFORMACIJA:

1. Pred prevzemom klju ev je potreben vpis v knjigo gostov.
2. Zajtrk je od 7.00 ure do 10.00 ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 7.00 - 10.30 ure.
Izjeme so možne samo po dogovoru z upravo.
3. Vhodna vrata doma so avtomati no zaklenjena od 23.00 ure do 7.00 ure zjutraj. Gostje imajo
skozi no ni vhod vseskozi možnost dostopa s sobnim klju em.
4. Uredba mesta Celovec predpisuje med 22:00 in 6:00 uro no ni mir. Iz obzirnosti do
sosedov in sostanovalcev vas vljudno prosimo, da to brez izjeme upoštevate.
5. Vse goste - kadilce opozarjamo, da so javljalniki požara zelo senzibilni in jih je možno sprožiti
tudi s cigaretnim dimom. Eventualne stroške za požarno brambo poravna povzro ilec alarma.
6. Eventualne okvare je treba javiti portirju ali pa upravi. Stroške za namerno povzro eno škodo
nosi povzro itelj škode.
7. Za morebitno izgubo osebnih stvari Mladinski dom ne prevzame jamstva.
8. Posebne želje in pripombe naslovite na upravo, na tajništvo oz. na dežurnega v portirnici.
9. Vljudno Vas prosimo, da pred odhodom oddate sprejete klju e in se izpišete iz seznama
prijavljenih (najkasneje do 11:00 ure, e ne obstaja kak poseben dogovor).
10. CENIK:
Cena na osebo in no

z zajtrkom

Soba za eno osebo
Dvoposteljna soba

brez zajtrka

€ 40,00
€ 36,00

€ 36,00
€ 32,00

Dvoposteljna soba + dodatna postelja
€ 29,00
€ 25,00
Vse zgoraj navedene cene so bruto in inkluzivno z no no in s krajevno takso.
Za otroke in mladostnike (letniki 2002 do 2007) no na in krajevna taksa (2,00 €) odpadeta.
Otroci do 12.leta*
€ 17,00
€ 15,00
*Otroški tarif samo v sobi s starši.
Sicer pa veljajo splošni poslovni pogoji za hotelirstvo.

ŽELIMO VAM PRIJETNO BIVANJE V MLADINSKEM DOMU!

