
Priser på overnatting i ulike rom og boenheter 
Romtype / enhet 
til leie 

Pris per natt 3 netter (50% på 
3.natt) 

1 uke (100% på 
den 7.natta) 

 Pris eks 
mva 

Pris 
inkl 
mva 

Pris eks 
mva 

Pris 
inkl 
mva 

Pris eks 
mva 

Pris inkl 
mva 

Enkeltrom                           
(1p) 

475,-                       
 

532,-   1188,-                  1330,- 2400,-                     
 

2688,- 

Dobbeltrom                        
(2p) 

625,                        700,- 1563,-                   1750,- 3600,-                     
 

4032,- 

Familierom                     
(4p) 

800,-                         896,- 2000,-                   2240,- 4500,-                     
 

5040,- 

Leilighet i 
verkstedshus    (4p) 

950,-                         1064,- 2375,-                   2660,- 5700,-                      
 

6555,- 

Drengestua                         
(5p) 

1000,-                       1120,- 2800,-                   3136,- 6000,-                      
 

6720,- 

Hele pensjonatet             
(25p) 
*Rengjøringsgebyr 
på 3000 eks mva 
(3750,- inkl mva) 
tilkommer 
leieprisen, 
uavhengig av antall 
døgn. 

6000,-  
 

6720,-  * 15000,-  
 

16800,- 
* 

33000,- 
 

36960,-* 

Senger er oppredd og håndklær ligger klart når man kommer til Haugtun for 
enkeltovernatting.  

Dersom man leier hele pensjonatet,  tilkommer evt leie av sengetøy og håndklær på kr 100,- 
pr p inkl mva. 

Frokost er ikke inkludert i prisen. På Haugtun baserer vi oss på selvhushold. Vi har et lite 
utvalg av pålegg, knekkebrød og halvstekte rundstykker i Krambua for de som ikke har fått 
handlet inn. 

  



Leie av lokaler til 1-dags arrangementer 
Lokalene disponeres i til sammen 24 timer slik at det er tid til for- og etterarbeid knyttet til 
dags-arrangementet. Lokalene overtas rene, og ferdig oppvarmet, og forlates ryddig og 
grovrengjort. Sluttrengjøring tar vi oss av. Dersom storkjøkkenet har vært inkludert i leien, 
skal alt utstyr og servise være rengjort og ryddet på plass. 

Under fremkommer de ulike alternativene mtp lokaler som kan leies. 

Lokaler Leie eks mva Leie inkl mva 
Posthuset  
Inkluderer bruk av inventar og utstyr som befinner 
seg i posthuset samt toaletter i pensjonatets kjeller. 

Kr 1800,- 
+rengjøring kr 
700,- 

Kr 2016,- 
+rengjøring kr 
875 
Totalt: Kr 2891,- 

Posthuset og storkjøkkenet 
Inkluderer bruk av inventar og utstyr som befinner 
seg i posthuset samt toaletter i pensjonatets kjeller. 
I tillegg disponeres storkjøkkenet i pensjonatets 
underetasje inkludert alt utstyr og dekketøy. 

Kr 4000,- 
+ rengjøring kr 
1600,- 

Kr 4480,- 
+rengjøring kr 
2000,- 
Totalt: Kr 6480,- 

Pensjonatets stuer og spisesal samt tekjøkken 
Inkluderer bruk av inventar og utstyr som befinner 
seg i nevnte areal, samt toaletter i pensjonatets 
kjeller. 

Kr 4000 
+rengjøring 
Kr 1200,- 

Kr 4480 
+rengjøring kr 
1500,- 
Totalt: kr 5980,- 

Pensjonatets stuer og spisesal samt tekjøkken og 
storkjøkken 
Inkluderer bruk av inventar og utstyr som befinner 
seg i nevnte areal, samt toaletter i pensjonatets 
kjeller. 
I tillegg disponeres storkjøkkenet i pensjonatets 
underetasje inkludert alt utstyr og dekketøy 

Kr 6000,- 
+rengjøring 
1800- 

Kr 6720,- 
+rengjøring 
2250,- 
Totalt: Kr 8970,- 

Utgifter til oppvarming er inkludert i leien. Ved kan medbringes eller kjøpes av oss for kr 80,- 
pr sekk. 

Om ønskelig kan hvite damaskduker leies for kr 225,- pr duk inkl mva.  

 

 


