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Ungdomsrabatt i fjellet

Student-/ungdomsmedlemmer 
født 1989 – 2002 betaler 1/2 
pris for overnatting på selv be-
tjente og ubetjente hytter og 
på sovesal på betjente hytter. 
Rabatten 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. Gjennomgangs gjester 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.

Lakenpose 

Lakenpose eller sovepose må 
 brukes i sengene. Lakenpose 
kan leies eller kjøpes på de 
fleste  hyttene og kjøpes i Turinfo r-
masjonen i Storgata 3 i Oslo.

Spising og tilbereding

medbrakt mat

Det er ikke anledning til å spise 
 medbrakt mat inne på betjente 
 hytter. Egne kokeapparater kan  heller 
ikke brukes ved hyttene utendørs.

Medlemskontingenten 2015

Hovedmedlem kr  620.-

Ungdom/Student 

(19-26.Født 1989 – 1996) kr 320.-

Skoleungdom 

(13-18. Født 1997 – 2002) kr 195,-

Honnørmedlem 

(Født 1948 eller tidligere) kr 480,-

Husstandsmedlem til hoved- 

student, eller honnørmedlem  kr 310,-

Barnas Turlag 

(0-12.Født 2003 – 2015)  kr 120,-

Med forbehold om endringer.

Fullstendig prisliste finner du på de selvbetjente- og ubetjente hyttene og på www.dntoslo.no

PRISER 2015
OVERNATTING PR PERSON:

Voksen

               Medl                              Ikke medl

Barn f. 2003 – 2011 

           Medl                            Ikke medl

Losji på 1-3 sengs rom inkl. 8% mva 290,- 375,- 145,- 185,-

Losji på 4-6 sengs rom – 245,- 320,- 120,- 160,-

Losji på større rom (sovesal) – 165,- 225,- 80,- 110,-

Annet losji, madrass på gulv  – 110,- 175,- 55,- 85,-

Leie av lakenpose inkl. 25% mva 65,- 80,- 65,- 80,-

Teltere (pr. person) på tilrettelagt teltplass inkl. 8% mva 65,- 80,- 30,- 40,-

UNGDOMSRABATT FOR MEDLEMMER 13-26 år  f. 1989 – 2002 får 1/2 pris på sovesal eller billigste ledige soveplass

FAMILIERABATT 13-18 år  f. 1997 – 2002 får 1/2 pris på alle soveplasser i følge med foresatte og overnatting i samme rom

BARNERABATT f. 2012 og senere Gratis overnatting

MATPRISER:
Voksen

               Medl                              Ikke medl

Barn f. 2003 – 2011 

           Medl                            Ikke medl

Frokost   inkl. 25% mva 120,- 160,- 60,- 80,-

Middag (tre retter m/kaffe, te eller saft) – 300,- 370,- 150,- 165,-

Tallerkenrett m/kaffe, te, saft – 180,- 205,- 90,- 100,-

Dessert/suppe – 60,- 70,- 30,- 35,-

Niste, et helt smørbrød m/pålegg inkl. 15% mva 14,- 19,- 14,- 19,- 

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

BARNERABATT f. 2012 og senere  Gratis mat

FAST OPPHOLD FOR MEDLEMMER I DNT

Pensjonspris:
Pris pr person pr døgn ved minst 3 netters opphold på samme hytte. 
Plass må bestilles direkte på hytta.* For faste gjester er sengetøy inkludert.

Sommer og vintersesong 
unntatt påske

Påske
27.3-6.4

Voksen Barn f.
1997 – 2002

Barn f. 2003
eller senere

Voksen Barn f.
1997 – 2002

Barn f. 2003 
eller senere

Pensjonspris 1-3 sengsrom inkl. mva 806,- 661,- 403,- 836,- 685,- 418,-

Pensjonspris større rom – 761,- 636,- 378,- 791,- 662,- 395,-

* Dersom kapasiteten på hytta tillater det kan medlemmer også 
reservere plass for ett eller to døgn til vanlige priser.

Barn født 2012 el. senere bor og spiser gratis, men betaler et engangs beløp 
på kr 60,- for sengetøy

SELVBETJENTE- OG UBETJENTE HYTTER I FJELLET/OSLOMARKA

Voksen Ungdom f. 1989 – 2002 Barn f. 2003 – 2011 Barn f. 2012 el. senere

Medl Ikke medl Medl Ikke medl Medl Ikke medl Medl Ikke medl

Losji inkl. brensel og propan 230,- 335,- 115,- 335,- Gratis 165,- Gratis

Dagbesøk/teltere 60,- 75,- 30,- 75,- Gratis 40,- Gratis


