
GJEST MEDLEM IKKE MEDLEM

Voksen 275,- 390,-

Ungdom, født 1993 - 2006 135,- 390,-

Barn, født 2007 - 2015 Gratis 195,-

Barn, født 2016 eller senere Gratis Gratis

Dagsbesøk, enkeltpersoner  *) Gratis 50,-

Dagsbesøk, familie *) Gratis 100,-

*) Betaling for dagsbesøk skal skje når gjesten benytter oppholdsrom og/eller kjøkken.

    Ved kjøp av mat uten ytterligere opphold betales ikke avgift. 

    OBS! Teltere som bruker hytta etter kl. 18.00 betaler som for full overnatting. 

Vennligst ikke betal med kontanter. 

GUEST MEMBER NON MEMBER

Adult 275,- 390,-

Youth members, born 1993 - 2006 135,- 390,-

Children, born 2007 - 2015 Free 195,-

Children, born 2016 or later Free Free

Day visit, induviduals  *) Free 50,-

Day visit, family *) Free 100,-

*) When using the living room and/or kitchen payment for day visit is to be paid.

    When just buying food no day visit payment is necessary.

    Please note: Campers using the cabin after 6.00 p.m. must pay full lodging.

Please avoid paying with cash.

Naturopplevelser for livet

Please put the original part of the form in the safe in the main cabin and keep the 

copy for you own control.

Benytt våre engangsfullmakter (VISA, Mastercard eller faktura). Disse blankettene 

finnes på hovedhytta. 
Den originale delen av engangsfullmakten legges i safen/boksen på hovedhytta. 

(Kopien beholdes for egen kontroll.)

Please use our "Payment and authorization"-form (VISA, Mastercard or invoice). 

You will find these forms in the main cabin. 

PRISER FOR OVERNATTING/DAGSBESØK PÅ 

SELVBETJENTE- OG UBETJENTE HYTTER 2019

PRICES FOR LODGING/DAY VISITS IN SELF-SERVICE- 

AND NO-SERVICE CABINS 2019

Har du ikke vært på 
denne hytta før?

Ta gjerne en titt. Det 
er selvfølgelig gratis!

Men vi setter stor 
pris på at du også 
skriver deg inn i 

hytteprotokollen. 

First time in this 
cabin?

Please have a look. 
It's free of course!
But please register 
your name as our 
guest in the cabin 

protocol. 


