
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
   

 
 
 

 
 
Zeg niet langer ‘Jeugdherberg’ tegen een 
HI Hostel. In deze tijd van comfort heeft 
Vlaamse Jeugdherbergen zich aangepast 
aan de vraag van functioneel modern 
design en ervoor gezorgd dat de nieuwe 
trend tegemoet komt aan de hedendaagse 
vraag van de klant. De tijd van slaapzalen 
en sanitair op de gang is duidelijk 
volkomen verleden tijd. Ook is een 
jeugdherberg als Hostel H al lang niet meer 
exclusief voorbehouden voor jongeren 
tussen 18 jaar en 29 jaar, maar richt de 
organisatie zich ook op school- en 
jeugdgroepen en niet in het minst op budgettoeristen. 
 
Stadsjeugdherberg H heeft heel wat te bieden. Het gebouw telt vier bouwlagen met een 
capaciteit van 120 bedden, verdeeld over 40 kamers van 2 tot 6 personen. Alle kamers 
beschikken over eigen douche, toilet en lavabo en het hotel is vlot toegankelijk voor 
personen met een beperking. Op de benedenverdieping vind je een onthaalbalie, 
burelen, sanivoorzieing en een eetruimte voor 100 personen, lounge-bar en 
grootkeuken. 
In het restaurant kan je terecht voor het gratis ontbijtbuffet, maar ook voor een kleine 
lunch of een warme maaltijd (3 g) ’s avonds. Op het eerste verdiep is er een kleine 
backpackerskeuken, waar je zelf aan de slag kunt. Ontspannen in de lounge of bij de 
bar hoort ook tot de mogelijkheden. En er is een multifunctionele vergaderzaal, die je 
kunt opsplitsen in 3 kleinere zalen, handig voor groepen, bedrijven of scholen. Er is een 
internethoek met computer en gratis wifi.  
 
Boven de inkomhal is in de buitengevel een zgn. ‘kunstbox’ voorzien, een soort 
etalageruimte die regelmatig een nieuwe invulling krijgt, ter promotie van een 
kunstenaar, een evenement, de stad, mode… 
 
Het hostel ligt aan de achterzijde van het station en ook het stadscentrum ligt op 
loopafstand. Fietsers kunnen hun rijwiel veilig stallen in een aparte ruimte. 
 

PERSCONFERENTIE- CONFERENCE DE PRESSE 
PRESSCONFERENCE 

 
HI HOSTEL H GEOPEND IN HASSELT 
Stad Hasselt & Vlaamse Jeugdherbergen 
Hasselt, 17.04.15 
Jempi Welkenhuyzen 



De prijzen per persoon per nacht, 
inclusief lakens en ontbijt variëren van 
17.45 euro tot 29.45 euro voor 
dagleden, jaarleden krijgen 10 procent 
korting via de lidkaart. Voor groepen en 
scholen gelden speciale tarieven. Het 
Jeugdhostel H is 24 /24 u 
toegankelijk.Inchecken kan tussen 17 
uur en 22 uur, check-out is ten laatste 
om 10 uur. Vlaanderen heeft in totaal 
31 miljoen euro geïnvesteerd. 
 
“ De bouw van een Hasselts 
jeugdhostel dateert al van 2004 omdat 
het aanbod naar jongeren eerder 
beperkt is, “ vertelt burgemeester Hilde 
Claes. “ We mikken dit jaar op 10.000 
overnachtingen en volgend jaar groeit dit cijfer hopelijk naar 14.000. Hasselt maakt nu 
deel uit van het Hostelling Internationaal netwerk met bijna 4000 jeugdherbergen in 80 
landen en moet dus zeker een sterkhouder in het aanbod worden. ” 
“Belangrijk in het kader van verblijfstoerisme, “ weet minister Ben Weyts, “ want 
momenteel besteden jongeren gemiddeld 64 euro per persoon in de stad, voor het 
MICE-gebeuren is dat zelfs 176 euro. Vandaar dat wij verder investeren in 
aantrekkelijke stedelijke hostels. Op termijn komen er nog vestigingen in Brussel, 
Brasschaat, Lier en Brugge. “ 
 
 
Perscontact : Marjolein Vogelaers +32(0)11 455081 of hasselt@vjh.be  
 
Foto: Tom De Bruyckere (vz Vlaamse Jeugdherbergen) en minister Ben Weyts  
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