
PRISER 2016
OVERNATTING PR PERSON

Voksen Barn f. 2004 - 2012

Medl Ikke medl Medl Ikke medl

Losji på 1-3 sengs rom Inkl 10% mva 320,- 400,- Gratis 205,-

Losji på 4-6 sengs rom 265,- 345,- Gratis 175,-

Losji på større rom (sovesal) 185,- 245,- Gratis 130,-

Annet losji, madrass på gulv 135,- 195,- Gratis 95,-

Leie av lakenpose 75,- 85,- 75,- 85,-

Teltere (pr. person) på tilrettelag 70,- 80,- 30,- 40,-

UNGDOMSRABATT FOR MEDLEMMER 13-26 år f. 1990 -2003 Får 1/2 pris på sovesal eller billigste ledige soveplass

FAMILIERABATT 13-18 år f. 1998- 2003 Får 1/2 pris på alle soveplasser i følge med foresatte 
og overnatting i samme rom

BARNERABATT f. 2013 og senere Gratis overnatting

BARNERABATT f. 2013 og senere Gratis mat

Lakenpose
Lakenpose eller sovepose må 
brukes i sengene. Lakenpose
kan leies eller kjøpes på de
fleste hyttene og kjøpes i 
Turinformasjonen i Drammen

Spising og tilbereding med-
brakt mat
Det er ikke anledning til å spise 
medbrakt mat inne på betjente 
hytter. Egne kokeapparater kan 
heller ikke brukes ved hyttene 
utendørs.

Ungdomsrabatt i fjellet
Student-/ungdomsmedlemmer 
født 1989 – 2002 betaler 1/2 
pris for overnatting på selvbe- 
tjente og ubetjente hytter og
på sovesal på betjente hytter. Ra-
batten gjelder ikke for grupper 
eller ved fast opphold.

Medlemmer har fortrinnsrett
Medlemmer har fortrinnsrett 
på sengeplass, og medlemmer 
over 60 år har fortrinnsrett 
framfor yngre. Medlemmer 
kan også reservere plass for 

ett eller to døgn til vanlige 
priser dersom kapasiteten 
på hytta tillater det. Familier 
med barn under 12 år som er 
medlemmer har fortrinns- rett. 
Gjennomgangsgjester som 
har ligget over en natt, skal vike 
plass for senere ankommende 
gjester. Ingen behøver å vike 
plass hvis beskjed ikke er gitt 
innen kl. 20.00. For hund 
på betjente hytter betales kr. 
100,- pr opphold.

Hovedmedlem                        kr.640,- 
Ungdom/ Student
(19.26. Født 1990 -1997)   kr 330,-
Skoleungdom
(13-18. født 1998-2003       kr 200,-
Honnørmedlem
(Født 1949 eller tidligere)      kr 495,-
Husstandsmedlem til hoved-
student, eller honnørmedlem kr 320,-
Barnas Turlag
(0-12- Født 2004-2016)       kr 120,-
Familiekontingent                      kr 1150,-

SELVBETJENTE- OG UBETJENTE HYTTER I FJELLET OG MARKA
Voksen Ungdom f. 1990 - 2003 Barn f. 2004 - 2012

Medl Ikke Medl Medl Ikke medl Medl Ikke medl

Losji inkl. brensel og propan 245,- 355,- 120,- 350,- Gratis 175,-

Dagsbesøk* på hytte og teltere 65,- 80,- 30,- 80,- Gratis 45,-

MATPRISER
Voksen og ungdom Barn f. 2004 - 2012

Medl Ikke medl Medl Ikke medl

Frokost Inkl 25% mva 130,- 170,- 55,- 15,-

Mmiddag (tre retter m/kaffe, te eller saft) - 310,- 385,- 80,- 100,-

Tallerkenrett m/ kaffe, te, saft - 190,- 215,- 75,- 105,-

Dessert/ suppe - 70,- 75,- 30,- 35,-

Niste, et helt smørbrød med pålegg Inkl. 15 % mva 15,- 20,- 15,- 20,-

Termos, m/ kaffe/ te eller varmt vann 40,- 55,- 40,- 55,-

BARNERABATT f. 2013 og senere Gratis overnatting

*Betaling for dagsbesøk skal skje npr gjesten benytter oppholdsrom og/ eller kjøkken. 
Ved kjøp av mat uten ytterligere opphold betales det ikke for overnatting.
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