Javni zavod za turizem in promocijo občine Hodoš
Hodoš 52
9205 Hodoš – Hodos
Skrajšano ime: JZTP občine Hodoš
JZTP občine Hodoš upravlja z objektom Mladinski dom na Hodošu.
Mladinski dom je turistična posebnost v
okviru katere oddajamo nočitvene
kapacitete predvsem neprofitnim
organizacijam, ki želijo izkoristiti možnosti
turizma na podeželju in odkriti še skoraj
nedotaknjeno naravo obmejnega območja,
začutiti sveži zrak ob gozdu stran od
naselja ter slišati prelepi glas žvrgolenja
različnih vrst ptic.
Prostori so pripravljeni in opremljeni
nadstandardno. V pritličju sta dve sobi s
šestimi in ena soba z osmimi nadstropnimi
posteljami. Posebej so postavljene
sanitarije za fante in dekleta in v vsaki po
dva tuša. V mladinskem domu je tudi
dnevni prostor, jedilnica za 48 oseb,
opremljena kuhinja in posebni prostor za
pijačo.V mansardi so štiri sobe, dve z
francosko posteljo, vsaka soba ima posebej
tuš z WC-jem.
Skupna kapaciteta prostih ležišč je 28 oseb
in 8 dodatnih ležišč.

Jedilnica

Vrt

Mladinski dom

Soba v mansardi

Soba mladinska v pritličju

Dnevni prostor
JZTP občine Hodoš ima Svet zavoda, ki je
na svoji redni seji sprejel tudi cenik
storitev za najem prostorov mladinskega
doma na Hodošu.

Informacije o uporabi mladinskega doma
lahko dobite tudi na sedežu občine na
številki:
Kuhinja

(02) 559 80 21 ali (041) 415-122
Prisrčno vabljeni, ter obilo užitkov v
našem kraju Vam želijo,

Javni zavod za turizem in promocijo občine Hodoš,
Občina Hodoš,
Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Hodoš.

Cenik:
-

Najem celega objekta za 24 ur z okolico
250,00 €
Nočitev spodaj v pritličju na osebo
8,00 €
Nočitev zgoraj v mansardi na osebo
15,00 €
Nočitev na dodatnih ležiščih na osebo
5,00 €
Najem objekta brez nočitve za prebivalce občine Hodoš
40,00 €
80,00 €
Najem objekta brez nočitve za ostale
Za uporabo kuhinje po dogovoru z upravljavcem na dan 10,00 €
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