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• Besøk en kysthytte noen dager, eller bo på et fyr
• Bestill et eget rom på en betjent DNT hytte, få tre-retters middag hver dag og gå turer med 

lett sekk.  Da er det lettere å nå toppen.
• Ta en fjelltur fra hytte til hytte og nyt friheten til å velge hvor du vil gå.
• Bli med på tur med turleder, enten i nærområdet der du bor, høyt til fjells eller til en topp med 

utsikt over halve kongeriket.
• Bli med på turer med Barnas Turlag i ditt nærområde.
• På dnt.no finner du turer, aktiviteter og kurs som du kan være med på hele året. 
 
Velkommen!       

Gjelder 5. - 11. september ved 
innmelding på dnt.no!  
Vi anbefaler familiemedlemskap! Det er 
smart, for da får hele familien rabatt på 
DNTs 550 hytter over hele landet, kan 
være med på lokale Barnas Turlags arran-
gementer og få en rekke andre fordeler. 
I tillegg støtter dere DNTs arbeid for gode 
naturopplevelser nå og i fremtiden.

For kr           får du med deg hele familien.  
(Noen lokale foreninger kan ha avvikende priser. Se dnt.no eller lokale foreninger for øvrige priser på medlemskap)

Tegner dere medlemskap i forbindelse med Kom deg ut-dagen, 
sender vi kosedyret Turbo Fjellrev til nye medlemmer under 12 år.  

Supertilbud på Kom deg ut-dagen og ut uken

BLI MEDLEM FOR 2021, 
FÅ RESTEN AV 2020 GRATIS!

Et DNT-medlemskap kan brukes hele året, her er noen tips:



BLI MED OSS PÅ TUR

Foto: Bakgrunnsbilde og turfamilie: Marius Dalseg Sætre. Snølek: Anette Svastuen. Hoppetur: Julie Maske      
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