Medlemmer med betalt medlemskap (gjelder også registrert
husstandsmedlem) kan benytte seg av NMCUs medlemsfordeler.
Medlemskort må forventes fremvist.
Dette finner du på innbetalingsgiro og eller i NMCU appen.
Husstandsmedlemmer har eget medlemskort i NMCU appen.
Ved overnatting bør det opplyses at man krever NMCU-rabatt
allerede når bestillingen gjøres.
Esso MasterCard og Nordic Choice Club krever egen søknad.
Mange norske treffarrangører gir NMCU-rabatt på treffavgiften.
Vi gjør oppmerksom på at medlemsfordeler kan endres i løpet av
sesongen. Eventuelle endringer og nyheter som tilkommer etter at
NMCU kalenderen er utgitt finner du på,
http://nmcu.org/medlemsfordeler

www.nmcu.org

If skadeforsikring
VI FORSI KRER DEG, det du eier og dine nærmeste
Vi ønsker at du skal føle deg trygg ved valg av forsikring. Det aller
viktigste med en forsikring er det som skjer etter at skaden har
skjedd. Det er først da det viser seg hva du betaler for, og hva
forsikringen er verdt. Vi kaller det skadeoppgjør slik det burde være.
Som medlem i NMCU får du 10 % rabatt på MC-forsikring og 8 % på
bilforsikring.
Bruk medlemsfordelene dine, og spør oss gjerne om forsikringer
tilpasset dine behov.
Les mer om fordelsprogrammet vårt på if.no eller ring oss på 02400
Se også nmcu.org/medlemsfordeler

ESSO Norge, Esso MasterCard
ESSO MasterCard (EMC) er et kredittkort, fritt for årsavgift og
gebyrer, som ved bruk gir medlemmer i NMCU 40 øre rabatt pr. liter
bensin og diesel på pumpepris inkl. moms. 20% rabatt på bilvask
På fyringsolje og parafin tilbys 20 øre rabatt pr. liter ink. mva, på den
til enhver tid gjeldende listepris hos ESSO Energi. Ved bestilling
oppgis ”NMCU + Esso MasterCard kortnummer”
Kundeservice Esso Mastercard tlf. 21015365
www.essomastercard.no
Se også nmcu.org/medlemsfordeler

Falck Redning AS
Falck Redning AS gir MC medlemskap med 15% fast NMCU rabatt
Husk å oppgi at du er NMCU medlem ved bestilling!
tlf. 815 68 888
www.falck.no

Ringlis Dekksenter
Ringlis Dekksenter, Løkken Verk gir meget gode priser på
Dunlop, Avon og Michelin MC-dekk. Gratis montering og
avbalansering. Gjelder ikke av/påmontering på sykkel.
tlf. 72 49 69 50 v/Helge

HEARsafer Biker
HEAR Safe leverer formstøpt hørselvern for MC bruk. 2 års garanti.
Fjerner vind- og bakgrunnstøy så du får et klart og tydelig lydbilde.
HEAR Safe har samarbeidspartnere over hele landet. For å oppnå
NMCU rabatt oppgi ditt medlemsnummer.
tlf. 62 45 43 45
www.hearsafe.no

Verdal: TRB Cycles, Vektargata 5, 7650 Verdal
Hos TRB Cycles får NMCU medlemmer 10% rabatt i butikk og på
nett. Husk at du må ha gyldig NMCU medlemskap og oppgi
medlemsnummer.
tlf. 468 28 739
www.trb-cycles.no

Marché Restaurants, Norge
Marché Restaurants Norge tilbyr NMCU-medlemmer 10% på all
ordinær mat og drikke* i restaurant mot fremvisning av gyldig
medlemskort. Tilbudet gjelder ikke i kombinasjon med andre
rabatter. For oversikt over Marché Restaurants se nettsiden.
*Du får ikke rabatt på alkoholholdig drikke, tobakk elelr kiosk
relaterte produkter.
www.marche.no

Fannrem: Bestgrillen/Best Fannrem
Hos Astrid Ustad på Bestgrillen får NMCU medlemmer, ved
framvisning av gyldig medlemskort, 15% på mat og gratis kaffe ved
Best-stasjonen på Fannrem. Et naturlig stoppested, beliggende ved
E-39 på Fannrem i Orkdal kommune. Velkommen!

Norsk turarrangør, 4bikers.no
4 bikers.no gir NMCU medlemmer kr. 500,- i rabatt på sine turer.
Les mer på arrangørens egen hjemmeside.
www.4bikers.no

Advokatfirma John Tuflått MNA
Gratis førstegangskonsultasjon i personskade og forsikringssaker.
Husk medlemsnummer ved kontakt.
Advokat John Tuflått, Boks 1058, 2004 Lillestrøm
tlf. 64 84 55 46 / 934 31 257 fax: 64 84 55 41
jt@advokat-erstatning.no

Advokat Solveig Brorson Olsen
Spesialkompetanse på personskader, forsikringssaker og
krav mot NAV. Gratis vurdering om du har et krav å gå videre med.
Husk medlemsnummer ved kontakt.
WK advokatene, Boks 1008, Sentrum, 1418 Kolbotn
tlf. 66 81 10 80 / 469 43 945 fax. 66 81 10 81
solveig@wk.no
www.advokat-brorson-olsen.no

Jevnaker: Hadeland Glassverk
Bruk dine medlemsfordeler på Hadeland Glassverk også i 2017
- 10% rabatt på egenproduserte varer*
- 50% rabatt på guidet omvisning i Glasshytta**
NB! Husk ditt NMCU medlemskort.
*Gjelder ikke allerede rabatterte varer og varer kjøpt på internett.
** For å være sikret guidet omvisning bør man forhåndsbestille.
tlf. 61 31 66 19 eller booking@hadeland-glassverk.no
Husk å sjekke nmcu.org/medlemsfordeler for nyheter og utstillinger
på Hadeland Glassverk
Hadeland Glassverk stiller gjerne opp dersom en MC klubb eller to
ønsker å ha kjøretøyutstilling på området.
Kontakt: Kristin G. Helgaker 410 40 406
www.hadeland-glassverk.no

Åmli: Pan Garden Hotel & Vandrerhjem
Tilbyr, ved fremvisning av gyldig medlemskort, 15% rabatt på
ordinære overnattingspriser. Honnørrabatt på søndags-middager (kl
13-17) som inkl. middagsbuffè, dessert og kaffe/te. Pan Garden har
Norges største utendørs langbord med parkeringsmuligheter på
bordet! Her er badestrand og egen gavebutikk.
tlf. 37 08 20 90
post@pangarden.no
www.pangarden.no

Uvdal: Uvdal Vandrerhjem
I Numedal, mellom Kongsberg og Geilo (Fv.40) ligger Uvdal
Vandrerhjem som gir NMCU medlemmer 10% rabatt.
44 senger fordelt på to hus, grillhytte, mulighet for telt, selvhushold
og full pensjon. Trådløst internett. Ta med klubben til Uvdal. Vi har
klubb-kvelder for Numedal MC-klubb annenhver onsdag hvor vi
serverer hjemmelaget mat. På disse kveldene er også alle
interesserte velkommen
Kontakt vandrerhjemmet for tilbud.
tlf 32743020 / 91335607
uvdal@hihostels.no
www.hihostels.no/uvdal

Åndalsnes: Åndalsnes Vandrerhjem
Åndalsnes Vandrerhjem gir 10% rabatt ved å vise gyldig
medlemskort.
Vandrerhjemmet ligger sentralt i forhold til Trollstigen, Geiranger,
Ålesund og Atlanterhavsvegen og har rom fra 2-6 personer med
felles bad, dusj og kjøkken. I tillegg finnes hytter med alle fasiliteter.
Husk medlemskort!
Følg oss på Facebook.
tlf. 71221382
andalsnes@hihostels.no
www.visitsetnes.com

Herefoss: Prestegården Gjesterom
Prestegården Gjesterom, 4766 Herefoss tilbyr i sesongen 1/6 – 1/9
overnatting til kr. 850,- pr. dobbeltrom. Enkeltrom til kr. 550,Inklusiv frokost. Felles bad, Grillstue, Tv stue- m.m. Fiske og
bademuligheter.
Kun 45 min. fra Kristiansand Dyrepark.
NB! Ring til Else Berit på forhånd!
tlf. 37 27 83 18 / 905 00 418

Sørlandet, Marnardal
Rimelig overnatting i Marnardal, 18 km nord for Mandal og 40 km
fra Kristiansand. Har du fiskelyst så ligger Mandalselva like ved.
Ring til Bjørg og Erik
tlf. 38 28 77 42 / 907 86 514

Sunndalsøra: Trædal Hotell og Turistsenter AS
10% NMCU-rabatt på overnatting og mat i perioden 1/6-1/9.
Døgnåpen resepsjon.
tlf. 71 69 87 00
post@tredal.com
www.tredal.com

Haukeli: Haukeliseter fjellstue
Haukelifjell (beliggende rett ved E134):
Haukeliseter fjellstue tilbyr NMCU medlemmer 10% rabatt på
ordinære priser på overnatting.
NMCU-medlemskort må forevises ved innsjekk.
Midt på fjellet mellom øst og vest, på 1000 meters høyde, like ved et
stort fjellvann og ved inngangen til Hardangervidda Nasjonalpark,
der finner du Haukeliseter fjellstue. Fjellstuen tilhører DNT og tilbyr
overnatting for alle lommebøker, alt fra fra eget rom med bad, til
sovesal og teltplass. Det tilbys nydelig mat med utsikt, eget bakeri og
villmarksspa med vedfyrt badestamp og badstue. Åpent hele året.
tlf: 35 06 27 77
info@haukeliseter.no
www.haukeliseter.no
www.facebook.com/Haukeliseter.fjellstue

Geilo: Geilolia Hyttetun - Ferieleiligheter & Geilo Apartment
Geilo Holiday har leiligheter langs RV 7 ved Geilo sentrum - Geilolia
Ferieleiligheter og hytter - Geilolia Hyttetun med avkjøring fra RV 40,
samt leiligheter ved Geilo Apartment i sentrum ved RV40.
All overnatting er av høy standard og med gode
parkeringsmuligheter. Boenhetene tar fra 1 - 12 personer.
NMCU medlemmer får 10% rabatt på overnatting i perioden mai –
oktober ved fremvisning av medlemskort.
Felles resepsjon / nøkkelhenting for alle 3 enhetene i Geilo
Reiselivssenter (turistinformasjonen) i Geilo sentrum.
Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo.
Skal klubben din ut på tur, ta kontakt med Geilo Holiday for et ekstra
godt tilbud.
tlf. 32 09 00 00
booking@geiloholiday.no
www.geiloholiday.no

Espedalen: Espedal Sportell
Espedalen Sportell ligger ca 1 times kjøretur fra Lillehammer mot
Skåbu Fv 255, midt mellom Espedalsvannet og Breisjøen. På
sørsiden har vi en stor paviljong med grillplass med sitteplasser
under tak for 110 pers, det finnes teltmuligheter i nærheten, 4 store
hytter og hotell overnatting. Flotte turmuligheter både på beina, båt,
kano, kajakk og egen sykkel. Flotte fiskemuligheter 30 meter fra
resepsjonen. Våren 2016 ble det laget vei igjennom fra Skåbu til
Murudalen. Dermed kan man ta en rundtur via Jotunheimveien,
Bygdin, Randsverk og via Murudalen og tilbake. Med nyåpningen av
Espedalen Sportell ønsker vi å føre stedet tilbake til det opprinnelige.
Stedet egner seg til private lag, MC samlinger m.m. 15% rabatt for
NMCU medlemmer på ordinære priser, husk medlemskort!
Tlf: 61299912, post@espedalensportell.no
http://espedalensportell.no

Inderøy: Strømnes – langs Den Gyldne Omvei
Gjør en sving utenfor E6 og besøk oldefars hus. Unik overnatting i
gammel stil. Dbl.rom i våningshus eller enkel overnatting i
Snekkarstu. God, hjemmelaget frokost fås servert i Bestestua. Herlig
badeplass, god fiskeplass og Straumen sentrum - alt innenfor 500
meter. 3. jun-20. aug.: Hagekafe hver søndag 12-16. Uthuspub hver
torsdag 20-23. Utmerket utgangspunkt for dagsturer med MC eller
for en pause på tur nordover. Mulighet for vask av klær, spyling av
sykkel. 10% rabatt for NMCU-medlemmer.
tlf. 926 10 894
www.facebook.com/stromnes?fref=ts
www.oldefarshus.no
www.stromnes-inderoy.no

Inderøy: Trøndertunet Overnatting
Flagvegen 480, 7670 Inderøy (5 min fra E6)-ved starten av
Den Gyldne Omvei. Trøndertunet tilbyr rimelig overnatting til NMCU
medlemmer i leilighet fullt utstyrt for 8 personer. Sengetøy/håndduk
inkludert. 4 soverom. Kun kr. 600 pr. soverom. Innendørs parkering
for MC og mulighet for tilgang til verksted.
tlf. 930 17 163 – Øyvind Austad
www.trondertunet.no eller Facebook; Trøndertunet-overnatting
epost@trondertunet.no

Namsskogan: Vertshuset Nams-Inn AS
I høysesongen, 1. juli til 10. august gis det 10% rabatt på ordinære
rompriser. Utenom høysesong er prisen kr. 350,- pr. person inkludert
frokost. Det gis 10% rabatt på bespisning og gratis kaffe.
Vi ligger ved E6 midt i Namsskogan sentrum.
Vi har 18 rom, kafeteria og pub.
Hvis carporten er ledig, kan denne benyttes til parkering.
tlf. 74 33 44 99
vertshuset@nams-inn.no
www.nams-inn.no

Røros: Solheim Pensjonat
Solheim Pensjonat ligger sentralt på Røros i Osloveien 12,
300 meter fra Kjerkegata.
Pensjonatet har 5 dobbeltrom, 1 familierom og en leilighet.
Leiligheten har eget kjøkken og bad, rommene deler to bad. Hele
huset er innredet i retro stil - en liten tidsreise tilbake. Vi serverer god
frokost med hjemmelaget brød, variert utvalg av pålegg, våre egne
marmelader og produkter fra lokale matprodusenter.
Vi tilbyr: -Parkering i bakgården - Plass for tørking av utstyr
10% rabatt til medlemmer av NMCU ved direkte bestilling til oss.
Husk å oppgi medlemsnummer!
tlf. 955 23 706
post@solheimpensjonat.no
www.solheimpensjonat.no
www.facebook.com/solheimpensjonat

Oppdal: Vangslia Fjelltun
"Ta en stopp i fjellbygda Oppdal og bo på solsiden av bygda, midt
mellom trauste Dovrefjell og eventyrlige Trollheimen. Her tilbys utleie
av hyggelig tømmerleiligheter - i hyttestil - hvor du bor i frisk fjelluft
800 meter over havet!"
tlf. 724 00 800
post@oppdalbooking.no
www.oppdalbooking.no

Rennebu: Gjesteheim Havdal
Overnattingsstedet Gjesteheim Havdal beliggende mellom
Berkåk og Oppdal tilbyr rom/sengeplass i rom fra 1 til 6 personer.
Alle rom har egne dusj og toalett. 10% rabatt ved fremvisning av
gyldig medlemskort.
tlf. 974 79 593
info.havdal@gmail.com
www.gjesteheimhavdal.com

Glomfjord: Glomfjord Overnatting – “Et steinkast fra Fv17”
Hjemmekoselige rom med deilige oppreide senger! Håndklær inkl.
Stort kjøkken og stue. Internett, vaskemaskin, tørketrommel, nytt bad
og badstue. Dobbeltrom til NMCU-pris KUN kr 590,- pr døgn.
(ordinært 690,-) 2 døgn til NMCU-pris KUN kr 1000,- (ordin.1200,-)
Stor leilighet med 6 oppreide senger, kun kr 1200,- pr døgn.
Stort kjøkken, stue, internett og håndklær.
Vi formidler også guidete turer på feks Svartisen!
Brevandring – Isklatring. Havørnsafari i RIB!
De beste tipsene for aktiviteter i området får du GRATIS hos oss!
Kort vei til fine fjellveier i nærheten. Skulle uhellet være ute har vi
egen MC-henger!
Øyvind Gjersvik
gjersvik@aktiv-invest.no
tlf. 91540866

Haukeli: Haukeli Hotell & Restaurant
Nyrenovert Biker-vennlig hotell midt mellom øst/vest og sør, med 20
rom og restaurant med a la carte som gir 10% på overnatting til
NMCU medlemmer. Hotellet har garasje, litt ulike typer verktøy,
muligheter for å parkere sykkel / vaske / reparere i garasje. Eget
tørkerom for klær, mulighet for å parkere sykkel rett utenfor rommet.
www.facebook.com/HaukeliHotell/
www.haukelihotell.no

Kragerø: Victoria Hotel, P A Heuchs gate 31
Hotellet tilbyr NMCU medlemmer 10% rabatt på ordinære
overnattingspriser i perioden 20/8 – 31/5
I perioden 1/6 – 19/8 har hotellet ”drop-inn” tilbud! Ring etter kl.
15.00 og bestill rom med 10% avslag for overnatting samme dag.
Husk medlemskort!
tlf. 35 98 75 25

Vrådal i Telemark: Quality Straand Hotel
Koselig hotell, rett ved Telemarksvegen (rv 41), plassert i populært
MC-område; her finnes mange flotte, bortgjemte veier med
fantastiske naturopplevelser og mye historie.
Vrådal er et fint utgangspunkt for dagsturer i hele Telemark.
Vi tilbyr 15% rabatt til NMCU medlemmer på ordinære
overnattingspriser inkl. frokost.
Gjelder i perioden 15/4 – 30/10 - 2017
Hotellet har gode parkeringsmuligheter, svømmebasseng, tørkerom,
vaskerom, trådløst internett. Restaurant, bar og døgnåpen
resepsjon. Les mer om oss på www.straand.no
Vi har også hytter og ferieleiligheter til leie. For grupper og klubber
kan vi skreddersy opplegg i alle prisklasser. Spør oss om tilbud og
turforslag!
Vennligst oppgi ved bestilling at du er NMCU medlem og fremvis ditt
NMCU medlemsbevis ved innsjekk.
tlf. 35 06 90 00
straand@choice.no
www.straand.no
www.victoria-kragero.no

Hovden i Setesdal: Hovden Høyfjellshotell
Bo i hotellrom, hytter eller luksuriøse leiligheter.
Fiske, fjelltur mm. 15% NMCU rabatt hele året, ved visning av
medlemskort når du sjekker inn.
tlf. 37 93 88 00
www.hovdenresort.com

Farsund Fjordhotell, Farsund
Maritim Fjordhotell, Flekkefjord
Fjell og Fjordhotellene tilbyr gunstige rabattordninger for medlemmer
av NMCU. Som medlem av NMCU får du 15 % rabatt på gjeldende
rom/frokost pris hos begge hotellene. Bestilling av overnatting gjøres
direkte til hotellene.
Slik bestiller du overnatting.
Bestilling via telefon:
Henvis til kampanjekode «NMCU 17» og oppgi ditt medlemsnummer.
Bestilling via mail:
Husk å skrive «NMCU 17»som kampanjekode for å registrere at du
skal ha 15 % rabatt og oppgi ditt medlemsnummer. Rabatten til
NMCU-medlemmer gjelder hele året. Medlemskort skal vises ved
ankomst. Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud (f.eks.
helpensjonspakker og andre kampanjetilbud)
NB. Rabatt oppnås ikke hvis bestillingen foretas fra andre nettsteder,
eller via reisebyråer.
tlf. 38 38 98 00 Farsund Fjordhotell
farsund@fjordhotellene.no
tlf. 38 32 58 00 Maritim Fjordhotell, Flekkefjord
maritim@fjordhotellene.no

Choice Hotels Scandinavia AS
Nordic Choice Hotels har over 180 hoteller på mer enn 100
destinasjoner. Hotellene er fordelt over 6 kjeder og de heter:
Quality Hotels, Quality Hotel & Resort, Clarion Hotels, Clarion
Collection og Comfort Hotels og frittstående hoteller.
For å benytte seg av Nordic Choice Club medlemsfordeler må man
være Nordic Choice Club medlem. Dette kan du søke om hos Nordic
Choice Club (Se link nmcu.org) Pålogging skjer ved å legge inn
bedriftsnavn, Norsk Motorcykkel Union og bedrifts-id BA253169
Man kan også booke på web ved å lage en personlig profil og legge
til sitt bedrifts-id: BA253169 eventuelt ringer man Kundeservice.
tlf. 22 33 42 00
booking@choice.no
www.choice.no

Karasjok: Karasjok Camping
Karasjok Camping gir 10% rabatt på camping og 5% på
overnatting i hytte. Naturskjønne omgivelser og kun 1km
fra Karasjok sentrum
post@karacamp.no
www.karacamp.no
tlf. 97072225

Nordreisa: Fosselv Camping
Fosselv Camping Nordreisa i Troms, 37 mil fra Nordkapp
Her får du 10% rabatt på overnatting i hytter og telt.
tlf. 916 36 193 Bjørnar Kristiansen
bk@fosselv-camping.no
www.fosselv-camping.no

Brønnøysund / Torghatten:
Torghatten Camping og Strand Restaurant
Ligger idyllisk til ved strandkanten 15 km fra Brønnøysund og gir
10% rabatt på overnatting.
Vårt fokus er: God mat og service med egen restaurant. Bra
overnatting og gode naturopplevelser.
tlf. 75 02 54 95
post@torghatten.net
www.visittorghatten.no

Fyresdal: Øyne Camping
Øyne Camping ligger 27 km fra Fyresdal sentrum.
Fint utgangspunkt for dagsturer med eget treffområde.
Her gir Øivind 10% rabatt på all overnatting for NMCU-medlemmer.
Øyne Camping er treffplass for Oljetreffet.
tlf. 906 59 003
camping@oyne-camping.no
www.oyne-camping.no

Geilo: Øen Turistsenter og Geilo Hostel
Koselig og familievennlig feriesenter i Lienvegen 139. Her finner du
et mangfold av overnattingstilbud både for familier, idrettslag og
grupper. Rett utenfor Geilo med utallige aktivitetsmuligheter.
Mulighet for riding, rafting, sykling, golf, kiting, snowboard og
langrenn. Gratis fiske i elven. Langrenns muligheter og preparerte
nedfartsløyper fra alpinanlegget. Det finnes 3 fabrikkutsalg like i
nærheten. Ved spesielle arrangement kan det være andre priser.
NMCU rabatt på overnatting 10% på camping og 5% i hytte
tlf. 32 08 70 60
post@oenturist.no
www.oenturist.no www.norwaycamping.no

Braskereidfoss: Støa Camping
Braskereidvegen 151, 2435 Braskereidfoss
Ligger idyllisk til, tett inntil Glommas vakre bredder, nær Vålerbanen
ca 26 km sør for Elverum. Her får du 10% rabatt på overnatting i telt
og hytter hos hyggelig og MC-vennlig vertskap. Husk medlemskort.
tlf. 926 56 053
stoacamping@gmail.com

Bergen: Bratland Camping
Brattlandsveien 6, 5268 Haukeland.
Bratland Camping ligger 16 km sør-øst for Bergen sentrum i
naturskjønne omgivelser ved riksv. 580. God kollektivforbindelse til
Bergen sentrum.
Campingen tilbyr NMCU rabatt på overnatting. 10% i telt og 5% i
hytte. Av fasiliteter kan nevnes; kjøkken med kokemuligheter, TVstue, kiosk med ferske brødvarer, vaskemaskin og tørketrommel.
tlf. 55 10 13 38 / 926 15 200
post@bratlandcamping.no
www.bratlandcamping.no www.norwaycamping.no

Åndalsnes: Trollveggen Camping
Horgheimseidet, 6300 Åndalsnes
Velkommen til Trollveggen Camping, beliggene i vill og vakker natur
ved E136, 10km. syd for Åndalsnes. En naturopplevelse ved foten av
berømte Tollveggen, omkranset av Romsdalshorn og Trolltindene.
Utsikt til fjellklatrenes bevegelser i Trollveggen. Ypperlig
utgangspunkt for turer til bl.a Trollstigen, Geiranger, og Mardalsfossen.
NMCU rabatt på overnatting 10% i telt og 5% i hytte.
tlf. 71 22 37 00
post@trollveggen.com
www.trollveggen.no www.norwaycamping.no

Olden: Gryta Camping;
Oldedalen, 6788 Olden.
Gryta Camping ligg flott til ved Oldevatnet i Oldedalen, ca 13 km frå
Olden Sentrum. Frå teltluka ser du rett på isbrear, tusenmeter høge
fjell og frodig vestlandsnatur. Gryta er ein god stad å feriere på – her
kan du slappe av og berre nyte å ha fri, langt unna hektiske
kvardagar.
NMCU rabatt på overnatting 10% i telt og 5% i hytter.
tlf 57 87 59 50
gryta@gryta.no
www.gryta.no

Fåberg: Hunderfossen Camping
2625 Fåberg
Familievennlig camping midt i barnas eventyrrike rett ved
Hunderfossen Familiepark, og i tilknytning til hyttegrenda i
Hunderfossen Turistsenter og Quality Hotel og Resort Hunderfossen.
Rikt service og aktivitetstilbud; minigolf, lekeplasser, svanebåter,
bilbane, 4 hjuls motorsykler, fiske og fisketrapp og Fossekroa
m/restaurant og bar.
NMCU rabatt på overnatting 10% i telt med unntak av juli måned.
tlf. 61 27 73 00
tlf. 61 27 40 00 (booking hytter)
camping@hunderfossen.no
www.hunderfossen-camping.no www.norwaycamping.no

Lillehammer: Lillehammer Camping
Dampsagveien 47, 2609 Lillehammer
Lillehammer camping ligger vakkert til ved Mjøsa- i gangavstand til
sentrum, jernbane og Strandtorget kjøpesenter. Hyggelig bynær
campingplass med bademuligheter, båtbrygge, lekeplass, trampoline
og solarium. Flott utgangspunkt for turer til Hunderfossen
Familiepark, Olympiaparken og Maihaugen.
NMCU rabatt på overnatting 10% i telt og 5% i hytte.
tlf. 61 25 33 33
resepsjon@lillehammer-camping.no
www.lillehammer-camping.no www.norwaycamping.no

Oslo: Bogstad Camp og Turistsenter
Ankerveien 117, 0766 Oslo
Plassen ligger i den nordvestre delen av Oslo, med grense til
Nordmarka. Nær Holmenkollen. Det er godt skiltet fra E6/E18 og
Store Ringvei. Gode turmuligheter, kort vei til en rekke severdigheter
og mange aktivitetsmuligheter. Kort vei til Oslo sentrum med god
kommunikasjon. Flere hyttekategorier.
NMCU rabatt på overnatting 10% i telt og 5% i hytte.
tlf. 22 51 08 00
bogstad@naf.no
www.bogstadcamping.no www.norwaycamping.no

Oslo: Ekeberg Camping
Ekebergveien 65, 1181 Oslo
3 km fra Oslo sentrum. Plassen ligger på en høyde i den sydøstre
delen av Oslo med nydelig utsikt over byen. God skilting fra E18/E6
og Store Ringvei. God kommunikasjon til sentrum.
NMCU rabatt på overnatting 10% i telt.
tlf. 22 19 85 68
mail@ekebergcamping.no
www.ekebergcamping.no www.norwaycamping.no

Tyskland: Bed & Breakfast Dannevirke
Stedet ligger i Nord Tyskland; Flachsberg 9, D-24811 Owschlag
Her tilbys NMCU-medlemmer 10% rabatt.
tlf.+ 45 29729597
www.bb-dannevirke.eu/MC_no.html

Husk gyldig medlemskort!

