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BOOKING AV SENGER•BOOKING OF BEDS

DNT tilbyr nå at du kan booke 
senger på selv- og ubetjente 
hytter før du drar på tur. 
Alle sengene på en hytte 
kan  normalt ikke bookes på 
forhånd, og det vil alltid være 
plass på DNTs hytter. Enkelte 
hytter som er spesielt til passet 
grupper, små hytter nær byer, 
noen fyr mv. kan bestilles 
som en enhet uten tilgang for 
 andre. Se info på www.ut.no

Gjennom tilbudet om 
booking ønsker vi å tilby forut-
sigbarhet for den som ønsker å 
bestille samtidig som vi tar vare 
på fleksibiliteten med at det 
alltid er plass på DNTs hytter.

Våre hytter og anlegg er 
åpne for alle. Alle gjester skal 
skrive seg inn i besøksprotokol-
len. I feltet for betaling noteres 
det “forhåndsbooking” e.l.

Ankomst før kl. 1900
En booket seng må gjøres 
krav på før kl. 1900, og den 
som har booket en seng må 
 dokumentere dette og skrive 
seg inn i hytteprotokollen. 

 Etter kl. 1900 kan ledige 
 senger brukes av andre 
 gjester. Gjelder bookingen  
for flere dager er det nok å 
være  ankommet før kl. 1900 
den første dagen.

Betalingen gjelder ved sen 
ankomst
Hvis du har booket og ankom-
mer hytta etter kl. 1900, 
gjelder forskuddsbetalingen, 
men fortrinnsretten til seng 
faller bort og du må velge 
seng etter hva som er ledig.

Du kan booke i tre netter
Det er anledning til å booke 
seng på samme hytte tre  netter 
etter hverandre. Du kan bo på 
samme hytte utover tre netter, 
men da uten krav til seng.

Fortrinnsrett
DNT-medlemmer har for- 
trinns rett til senger som ikke er 
booket. Andre fortrinnsretter 
enn booking av seng har falt 
bort ved innføring av booking 
på selv- og ubetjente hytter.

Madrasser
Hvis det må brukes madrasser 
for at alle skal få et sted å sove, 
kan også rom med bookbare 
senger benyttes for å plassere 
alle gjestene.

Endret reiserute
Er du forhindret fra å bruke 
bookingen på hytta på den 
dato du har bestilt på, har du 
rett til å benytte betalingen 
på en annen selvbetjent el. 
ubetjent DNT-hytte inntil  
5 dager før eller etter bestilt   
an- komstdag. Du må da 
benytte prinsippet om “åpen 
hytte” og respektere andre 
bookinger. Dette gjelder ikke 
på betjente hytter og hytter 
som bestilles som en enhet.

Ha med nøkkel
Bookingtilbudet er åpent for 
både medlemmer og ikke 
medlemmer. Hyttene vil  fort- 
satt være låst med DNT-nøkkel 
mange steder, og minst en i 
turfølget må være medlem og 
ha DNT-nøkkel.

Avbestilling
Avbestilling skjer på nettet 
eller til den foreningen som 
eier hytta. Ved avbestilling gis 
full refusjon inntil 10 dager 
før ankomstdagen, mellom
9 og 5 dager før ankomstdag 
gis 50% refusjon av booking- 
beløpet og mindre enn
5 dager før ankomst gis ingen 
refusjon. Avbestillingsregler  
finnes på bekreftelsen fra 
bookingen eller på www.ut.no

Utsjekk før kl. 1200
Rommet må være vasket og 
ryddet før kl. 1200.

Grupper
Grupper og firma som vil 
booke senger må kontakte 
foreningen som eier hytta 
med mindre det er gitt andre
muligheter i bookingsystemet. 
 
Velkommen til oppholdet på 
hytta, og husk at det er god 
hytteskikk å være fleksible og 
ta hensyn til eldre og barne- 
familier når hyttene er fulle. 

DNT now offers advance 
 booking of beds at its self-service 
and no-service cabins.  Usually 
only some of the beds at a cabin 
may be advance booked, as 
accommodations should  always 
be available at DNT  cabins. 
But some cabins  adapted for 
groups, small  cabins near 
 cities, and some lighthouses 
may be fully prebooked. 
 Further details at www.ut.no

Advance booking enables 
DNT to offer predictability 
for cabin users yet preserve 
the flexibility of cabins 
 always being able to offer 
 accommodations.

Our cabins and facilities 
are open to all. All guests 
at a cabin should sign in its 
 register book. In the space for 
betaling (”payment”), enter 
”prebooked” or the like.

Arrive by 7 p.m. A prebooked 
bed must be occupied by 7 
p.m., and the guest must have 
a booking confirmation and 
sign in the cabin  register. 

After 7 p.m., unoccupied 
booked beds are available for 
other guests. If a booking is 
for  several days, 7 p.m. arrival 
applies on the first day only.

Late arrival policy
If you have advance booked 
and arrive after 7 p.m., your 
prepayment remains valid 
and will not be refunded, but 
as your booking has expired, 
you may have to find another 
bed among those available.

You can book up to three nights
You may book a bed at a cabin 
for up to three  successive 
nights. You may stay  longer, 
but then will not have 
 prebooked priority on a bed.

Priority
DNT members have 
 priority on beds that are 
not  prebooked. Priorities 
other than booking of beds no  
 longer are valid at DNT self-
service and no-service cabins.

Mattresses
When a cabin is filled beyond 
its bed capacity, overnight 
guests may be accommodated 
on mattresses put down on 
floors, including those of 
rooms with prebooked beds.

Change of route
If a change of route prevents 
your using a booking of a bed 
by its arrival date at a cabin, 
you are entitled to use the pre-
payment at another self-service 
or no-service DNT cabin up 
to 5 days before or after the 
designated arrival date. You 
then should observe the ”open 
cabin” principal and respect 
other bookings. This does not 
apply to staffed lodges or to 
cabins booked in their entirety.

Take a DNT cabin key
DNT offers booking of beds both 
to members and non-members. 
Many DNT cabins are locked 
with the DNT cabin key, so at 
least one person in a group 
must have a DNT cabin key.

Cancellation
A booking of bed(s) may be 
cancelled online or by contact-
ing the association owning a 
cabin. A full refund is given for 
cancellation 10 days or more 
before arrival; a 50% refund for 
cancellation 9 to 5 days before 
arrival; and no refund for can-
cellation less than 5 days before 
arrival. Cancellation rules are 
stated in booking confirmations 
and also online at www.ut.no.

Check-out before 12 noon.
A room must be tidied and its 
floor washed before 12 noon.

Groups
Groups or companies that 
wish to book beds should 
 contact the association  owning 
a cabin unless the booking 
system states otherwise.

Enjoy your stay at this cabin, and 
remember the customary cabin 
courtesy of consideration for 
elderly guests and families with 
children whenever a cabin is full.

Rules for advance booking and allocating beds

Regler for forhåndsbooking og fordeling av senger


