PRISER 2020

OVERNATTING
Prisene er per person, per døgn overnatting
NB! *100,- i vintertillegg pr. person november-mars
Pr. seng
Eget rom (det må betales for alle rommets senger)
Person på madrass (utover sengekapasiteten)
Lavvo pr. person (april-oktober)
Miljøvennlig engangssengetøy m. håndkle
Vaskbart sengetøy m. håndkle
Utvask pr. rom inkl. fellesarealer

LEIE AV HELE HUS
Pr. døgn NB! 2 prissesonger – se oversikt
Låven (21 senger)
Hovedhuset (13 senger)
Forvalterboligen (10 senger)
Sjøbua (7 senger)
Madrass (utover sengekapasiteten)
Lavvoen (ca 10.plasser) april – oktober
Leie kun konferanserom i låven
Pr.time for møtevirksomhet
Utvask etter møte: 800,-

Voksen
Ikke medlem

Medlem
290,- *390,290,150,100,110,200,-

410,- *510,410,250,200,150,250,-

800,-

800,-

Medlem
5550,3100,2500,1750,150,800,-

1.mai – 31.august
Ikke medlem
7700,4600,3500,2600,250,1600,-

500,-

800,-

Barn 3-15 år
Medlem
Ikke medlem
200,- *300,200,150,75,110,200,-

410,- *510,410,250,200,150,250,-

1.september-30.april
Medlem
Ikke medlem
4100,6700,2050,3100,1550,2600,1250,2050,150,250,800,1600,500,-

800,-

Utvask for hvert hus; se priser nedenfor

UTVASK AV HELE HUS
+ annet som tilbys hos oss
Låven
Hovedhuset
Forvalterboligen
Sjøbua
Leie av kajakker m. vest/utstyr
Robåter 2. stk
Ved til bålpanner
Grillkull m/tennvæske
Leie av partytelt (lagret hos oss)
Leies direkte fra www.partytelt-utleie.no /
Kjetil mob. 94191406

Priser
Utvask
2000,1500,1500,1200,-

DNT JOMFRULANDSGUIDEN
Tilbyr skreddersydde guidede opplevelsesturer for alle. Se oitangen.dnt.no
Inntil 10 personer
Fra 10-30 personer
Over 30 personer
Påmeldingsturer for alle, egne datoer finner på nettsiden

Priser 1-3timer
Inntil 10 pers.
1700,-

Pr. sekk

Pr. dag

150,Gratis
50,60,-

Pr. person
170,120,170,-

Barn 8-15 år

70,-

Skoleklasser og brukere i institusjoner

70,-

BESTILLING AV OPPHOLD OG AVBESTILLINGSBETINGELSER
Innsjekk fra kl. 16, utsjekk kl. 16 (om man vasker selv) Ved bestilt utvask er utsjekk/avreise kl. 12
Ved bestilling/booking må den ansvarlig for oppholdet oppgi fakturaopplysninger, som en bekreftelse på bookingen. Vi har en lavvo
til leie, det er ikke lov å ligge i telt hos oss.
Opplys om følgende:
Fullt navn, postadresse, mailadresse, telefonnummer, medlemsnummeret i DNT om man er medlem og eventuelle
fakturabemerkninger man ønsker på fakturaen.
Det kan faktureres ved bestilling av oppholdet. Akkurat nå faktureres det i etterkant. Koden til nøkkelboksen fås på sms før ankomst.
NB! Avbestilling av oppholdet kan skje uten ekstra kostnad frem til to uker før ankomst. Avbestilling fra 14 – 4 dager før ankomst faktureres
50% av totalbeløpet. Ved avbestilling 3 – 0 dager før ankomst eller ved manglende oppmøte faktureres hele beløpet.

VIKTIG INFORMASJON

Se vår hjemmeside: https://oitangen.dnt.no/

Skoleklasser, behandlingsinstitusjoner med brukere, eller privatpersoner med medlemskap får medlemspris hos oss. Bedrifter må ha
bedriftsmedlemskap for å kunne benytte medlemsprisen. Prisene baseres på eget sengetøy og utvask selv, men som det kommer frem av
skjemaet over er det mulig å betale ekstra for dette. I tillegg tilbys kjøp av grillkull m. tennvæske, ved til bålpanne og leie av kajakk og
sprinkelseng. Dette bestilles ved booking.
De to robåtene vi har er til utlån. Info om utlån/utleie og koden til utstyrsboden v/ Sjøbua finnes i informasjonspermen som ligger i alle hus.
De som leier lavvo får denne koden ved henvendelse.
Alle bygningene har kullgrill til fri benyttelse, ta med grillkull og tennvæske, eller bestill det hos oss. Bålpanner finnes på felles uteområde.
Ved til dette kan bestilles på forhånd eller kjøpes på stedet.
NB! Vi følger kommunens grill/bål restriksjoner ved tørt vær, så ha alltid plan B klar for matlagingen.
Alle leietakere må ta hensyn til hverandre og til naboer, det MÅ være ro ute kl. 24.00!
Vi har flere utebord m/ benker til alle hus. Hunder er velkomne, det er kun Sjøbua som er “dyrefri”.
Vi har noen barnestoler til utlån, gi beskjed ved booking. Sprinkelseng kan leies.
Partytelt til selskaper er tilgjengelig for leie. Det tas direkte kontakt med utleiefirmaet.

