HOSTEL CELICA UPIHNIL 9. SVEČKO
Ljubljana, 30. maj 2012 – Hostel Celica, nekdanji vojaški zapor na Metelkovi, kasneje
umetniško prenovljen v mladinsko prenočišče, praznuje deveto obletnico svojega obstoja.
Stavba, ki je nekoč ljudi zapirala, se danes skozi arhitekturo, umetnost in ljudi odpira tako
popotnikom z vseh vetrov kot tudi domačim obiskovalcem iz cele Slovenije.
Edinstvena posebnost hostla je dvajset nekdanjih zaporniških celic, od katerih je danes vsaka
neprecenljivo, unikatno umetniško delo. Poleg prenočišča je Hostel Celica tudi bar, lounge,
restavracija, srečevališče mladih popotnikov in slovenske mladine, umetniška galerija, koncertni oder
in ljubljanska arhitekturna znamenitost. Zavod Šouhostel, ki upravlja s Hostlom Celica, skrbi za
promocijo hostla, kakovostno namestitev in postrežbo gostov ter redno vzdrževanje stavbe in njene
okolice. V devetih letih je Zavod Šouhostel postal ključna organizacija za razvoj receptivnega
mladinskega turizma v Ljubljani in Sloveniji ter zanesljiv član mednarodne turistične družbe.
V preobrazbo zgradbe nekdanjih zaporov na Metelkovi sta investirala Mestna Občina Ljubljana in
Študentska Organizacija Univerze v Ljubljani. Do dogovora o investiciji je prišlo jeseni 2001,
prva gradbena dela so se pričela poleti 2002. Pri prenovi objekta je sodelovalo več kot 80 domačih in
tujih umetnikov, danes združenih v KUD Sestava. Zavod Šouhostel je prve goste sprejel 1. julija
2003.
Na letni ravni v hostlu prenoči približno 15.000 gostov s celega sveta, največ jih je iz Velike Britanije,
Nemčije, Španije, Italije, ZDA in Avstralije. Že leta se lahko pohvali z najboljšo zasedenostjo ležišč v
Ljubljani in eno izmed najboljših zasedenosti v Sloveniji. O

Zavodu Šouhostel in Hostlu Celica

poročajo številni domači in tuji mediji, saj je hostel prejel številne nagrade in priznanja tako s strani
domače kot tudi tuje javnosti. Lonely Planet, imenovan tudi popotniška biblija, ki ga uporablja kar 75
odstotkov vseh popotnikov, je Hostel Celica v posebni izdaji »Bluelist« proglasil za »#1 hippest« hostel
na svetu. Maja 2007 se je ponovno znašel v svetovnem vrhu, saj ga je Rough guides umestil v
turistični vodič »25 Ultimate Places to Stay«, ki vključuje izbor 25 unikatnih in nenavadnih hotelov in
hostlov s celega sveta. Konec leta 2010 pa ga je največji spletni rezervacijski portal Hostelworld.com
razglasil za najboljši hostel v Sloveniji na podlagi ocen gostov.

Med odmevnimi domačimi nagradami gre omeniti priznanje »zlati sejalec«, ki ga je Slovenska
turistična organizacija kot prvo nagrado v kategoriji ponudnikov turističnih proizvodov podelila za
najinovativnejši turistični izdelek. Leta 2006 pa je Mestna občina Ljubljana Hostlu Celica podelila
posebno priznanje za inovativen pristop k oblikovanju turistične ponudbe in prispevek k promociji
mesta.
Cilj Hostla Celica je ostati odgovoren, učinkovit in zanesljiv član mednarodne turistične družbe. V
mladih želi še naprej spodbujati medsebojno razumevanje, znanje, ljubezen, skrb za okolje in
razumevanje kulturnih vrednot. Prizadeva si ostati organizacija z jasno prepoznavnim pomenom za
razvoj receptivnega mladinskega turizma v Ljubljani in Sloveniji, kjer bi v prihodnosti razvijal mrežo
mladinskih prenočišč in turističnih informacijskih točk za tuje popotnike.

Kontaktna oseba: Tanja Lipovec, odgovorna za trženje in stike z javnostmi, 041 962 307.

