PRISER 2020

LEIE AV HELE HUS eller SONER I LÅVEN
Prisen er pr. døgn
Låven hele (21 senger)

Medlem
5550,-

1.mai – 31.august
Ikke medlem
7700,-

1.september-31. desember
Medlem
Ikke medlem
4100,6700.-

Sone 1 i Låven (6 senger)

2000.-

2800.-

2000.-

2800.-

Sone 2 i Låven (2 senger)
Kun bad (grill/gasskomfyr ute)

800.-

1600.-

800.-

1600.-

Sone 3 i Låven (13 senger)
Kun bad (grill/gasskomfyr ute)

1200.-

2000.-

1200.-

2000.-

Hovedhuset (13 senger)

3100,-

4600,-

2050,-

3100,-

Forvalterboligen (10 senger)

2500,-

3500,-

1550,-

2600,-

Sjøbua (7 senger)

1750,-

2600,-

1250,-

2050,-

Madrass (utover sengekapasiteten)

150,-

250,-

150,-

250,-

Engangssengetøy m. håndkle

150.-

200.-

150.-

200.-

Vaskbart sengetøy m. håndkle

200.-

250.-

200.-

250.-

UTVASK AV HELE HUS
Det kan bestilles utvask eller det kan vaskes selv
Låven
Hovedhuset
Forvalterboligen
Sjøbua
Utvask selv, obligatorisk koronatillegg for tiltak og desinfisering
Utvask av Sone 1
Utvask av Sone 2
Utvask av Sone 3
Ved til bålpanner
Grillkull m/tennvæske
Leie av partytelt (lagret hos oss)
Leies direkte fra www.partytelt-utleie.no /
Kjetil mob. 94191406

Priser
Utvask
2250.1750.1750.1500,500.1750.1200.1500.-

Pr. sekk

50,60,-

Pr. dag

BESTILLING AV OPPHOLD OG AVBESTILLINGSBETINGELSER
Innsjekk fra kl. 16, utsjekk kl. 16 (om man vasker selv) Ved bestilt utvask er utsjekk/avreise kl. 12
Bestilling/booking foregår via vår nettside eller på ut.no. Oppholdet betales ved bestilling.
Ønkser man å leie hele Låven eller hele Øitangen, kontaktes vi på oitangen@dnt.no.
Husk å bestille sengetøy og/eller utvask, eller gi beskjed om at dette gjøres selv/medbringes.
Koden til nøkkelboksen til enheten som er bestilt fås på sms før ankomst.
NB! Avbestilling av oppholdet kan skje 14 dager før ankomst, betalt beløp refunderes. Ved avbestilling fra 13 – 4 dager før ankomst
refunderes50% av totalbeløpet. Avbestilling 3 – 0 dager før ankomst eller ved manglende oppmøte gir ingen refusjon.

VIKTIG INFORMASJON Se vår hjemmeside: https://oitangen.dnt.no/
Smittevernstiltak/instrukser må følges
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. Vi tilbyr kjøp av grillkull m. tennvæske og ved til bålpanne hos oss, eller det kan
medbringes. Dette vippses for under oppholdet.
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.
Grunnet Koronasituasjonen har vi ikke utleie av lavvo og kajakk/robåter for øyeblikket.
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.
Partytelt til selskaper er tilgjengelig for leie. Det tas direkte kontakt med utleiefirmaet.

