
Veiledende priser 2023

Hytte Innhold    Alle hyttene har puter i sengene og elektrisk oppvarming 
 Hytte 1 – 4: dyner og kjøkkenutstyr kan lånes gratis i resepsjonen. Vi kan 
også leie ut hytta med ferdig oppredde senger (må bestilles).
Vi tillater hund på alle hyttene, men ikke i senger, sofa og stoler. Tar et 
hundetilegg på kr 100.-  Sluttvask er obligatorisk

Pris        
pr. natt

Sluttvask   
obligatorisk

Hytte
1 og 2

4 senger  14m2. Enkel ettroms med TV, koketopp m/2 soner, kjøleskap, vannkoker og 
spiseplass. Ikke vann. Ca100/ 90 m til sanitæranlegget.

Kr 525,- Kr 150,-

Hytte 3 4 senger  12m2. Enkel ettroms. Kokeplate. kjøleskap og spiseplass. Ikke vann.
Ca 50 m til sanitæranlegget.

Kr 475,- Kr 150,-

Hytte 4 2 senger    7m2. Enkel ettroms. Kokeplate og kjøleskap. Ikke vann.  
Ca 40 m til sanitæranlegget.

Kr 380,- Kr 100,-

Hytte 5 3 - (5) soveplasser med dyner   20m2. Stue med TV og sovesofa.  Utstyrt kjøkkenkrok 
med hybelkomfyr og kjøleskap. Sovealkove og hems. Alt på samme rom.  Ikke 
vintervann Ca 20 m til sanitæranlegget.

Kr 690,- Kr 250,-

Hytte 6 4 (5) senger med dyner.  27m2.  Hytta har stue med TV og utstyrt kjøkken 
med komfyr, mikrobølgeovn, kjøleskap.,kaffetrakter og vannkoker.Vann og WC.  2 
soverom, køyeseng / familiekøye.   Ligger rett ved sanitæranlegget.

Kr 890,- Kr 350,-

Hytte 7 5 senger med puter og dyner. 30m2.  Hytta har stue med vedovn, TV og utstyrt kjøkken
med komfyr, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, kjøleskap, kaffetrakter og vannkoker. 
Bad med dusj og WC. 2 soverom. 

Kr 980,- Kr 400,-

Hytte 8 4 senger med dyner (køyesenger).  30m2. Hytta har stue med TV, vedovn og utstyrt  
kjøkken med to kokeplater, mikrobølgeovn, kjøleskap, kaffetrakter og vannkoker. Vann 
og WC. 1 soverom.   Ca 80 m til sanitæranlegget.

Kr 855,- Kr 350,-

Hytte 9 6 senger med puter og dyner. 47m2. Hytta har stue med vedovn, TV og utstyrt kjøkken 
med hybelkomfyr, kaffetrakter , vannkokker og kjøleskap. Bad med dusj og WC. 2 
soverom.          El-ovner på alle rom.

Kr 1100,- Kr 450,-

Hytte 10 8 senger med dyner. 74m2. Hytta har romslig stue med TV, og godt utstyrt , romslig 
kjøkken med oppvaskmaskin, komfyr, mikrobølgeovn, kjøleskap/ fryseboks, 
kaffeteakter, vannkoker mm. Bad med dusj og WC. 3 soverom.

Kr 1455,- Kr 500,-

Hytte 
11 og 12

6 senger med dyner.  53m2. Hytta har stue med TV og godt utstyrt kjøkken med 
oppvaskmaskin, komfyr, mikrobølgeovn, kaffeteakter, vannkoker  og kjøleskap/ 
fryseboks. Bad med dusj og WC. 2 soverom.       Tilrettelagt for HC

Kr 1230,- Kr 450,-

Hytte 13

Rød-
huset

6-8 soveplasser med dyner. 100m2. Huset har romslig stue med sofa, spisestue, TV, 
og godt utstyrt romslig kjøkken med oppvaskmaskin, komfyr, mikro, kjøleskap/ 
fryseskap, kaffetrakter, vannkoker mm. Bad med dusj og WC.  1 soverom i 1. etg med 
dobbeltseng (kan deles opp til enkeltsenger), 2 soverom med køyesenger( det ene m/ 
familiekøye), og trapperom med sovesofa i 2. etg. Vinterhage og liten veranda. 

Kr 1455,- Kr 500,-

Røste - 
stuggu

Egentelig fellesstua på plassen, med  ca 26 sitteplasser. Kan i enkelte tilfeller brukes til
overnatting. 2 soveplasser (+ event 1 reiseseng)  20m2. Romslig ettroms med vedovn. 
Kokeplate, kaffetrakter, spisebestikk og kjøleskap, TV. Ca 20 m til sanitæranlegget. 

Kr 590,- Kr 250,-

Sanitæret:
Dusj: 3min for 5 kr, 6 min for 10 kr
Vaskemaskin, tørketrommel og tørkeskap: 5 og 10 kr

Leie sengetøy:  kr 90,-    Oppredd:  kr 130,- 
Leie handklesett:  kr 40,-
Tillegg for hund: kr 100,- Ved til utebruk:  kr 40,- pr vednett.

Rabatter hytter,   g  jelder ikke online booking: 
Vi gir 10 % rabatt utenom sesong, på 2 døgn eller mer.   
Ukesrabatt sesong: - 10 %.  Utenom sesong: -20%

C.vogn; bobil, telt, pr døgn: kr 300,-  /1 pers 190,-
                  21.aug – 14. juni: kr 255,-
Strøm Sommer: pr døgn: kr 50,-  Vinter: 3,5 kr/kwt (kan variere)
Lading e-bil: Ladestasjon, spør på pris i resepsjonen

Sesong: 
15.juni – 20.aug, Julemarked, Femundsløpet,
Rørosmartnan, idrettsarrangement,                           
høst-, jul-, vinter- og påskeferier                   

Vintercamp: kr 6400,- (1.09– 30.04) Enkelt mnd kr 850.-
Sommercamp: kr 3300,-  (1.06 – 31.08) Enkelt mnd juli:1650.-
Helårscamp: kr 10500,-
Strøm: 3,5 kr/kwt (kan variere)

Sluttvask ved lengre utleie: kr 1000,-
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