
Prijzen 2021 

inclusief BTW  

 

Week 

€ 4.650  

 

• Week op de Anna Trijntje 

maandag 12:00 tot zondag 16:00 

vrijdag 20:00 tot vrijdag 09:00 

zaterdag 12:00 tot vrijdag 16:00 

max 22 € 4.650 

 

Midweek 

vanaf € 2.360  

 

• Midweek (zondagavond t/m donderdagmiddag) op de Anna Trijntje 

zondag 21:00 tot donderdag 16:00 

max 22 € 2.360 

• Midweek (maandagochtend t/m vrijdagmiddag) op de Anna Trijntje 

maandag 10:00 tot vrijdag 15:00 

max 22 € 2.950 

• Midweek (zondagavond t/m vrijdagmiddag) op de Anna Trijntje 

zondag 21:00 tot vrijdag 15:00 

max 22 € 2.950 

• Midweek (zondagavond t/m vrijdagochtend) op de Anna Trijntje 

zondag 21:00 tot vrijdag 09:00 

max 22 € 2.795 

 

Twee/drie weekdagen 
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€ 1.920  

 

• Halve midweek op de Anna Trijntje 

maandag 10:00 tot woensdag 17:00 

dinsdag 10:00 tot donderdag 17:00 

max 22 € 1.920 

 

Weekend 

vanaf € 1.480  

 

• Weekend op de Anna Trijntje 

vrijdag 20:00 tot zondag 17:00 

max 14 € 2.035 

max 22 € 2.544 

• Weekend met early check-in op de Anna Trijntje 

vrijdag 17:00 tot zondag 17:00 

max 14 € 2.340 

max 22 € 2.925 

• Weekend met early check-in en vrijdag uitvaren op de Anna Trijntje 

vrijdag 17:00 tot zondag 17:00 

max 14 € 2.441 

max 22 € 3.052 

• Weekend met vrijdagmiddag op de Anna Trijntje 

vrijdag 12:00 tot zondag 17:00 

max 14 € 2.644 

max 22 € 3.305 

• Kort weekend op de Anna Trijntje 

vrijdag 12:00 tot zaterdag 17:00 
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zaterdag 12:00 tot zondag 17:00 

max 14 € 1.480 

max 22 € 1.850 

• Lang weekend op de Anna Trijntje 

donderdag 20:00 tot zondag 17:00 

vrijdag 20:00 tot maandag 17:00 

max 14 € 2.644 

max 22 € 3.200 

 

Pasen, Pinksteren of Hemelvaart 

vanaf € 2.500  

 

• Paasweekend Anna Trijntje 

vrijdag 20:00 tot maandag 17:00 

max 14 € 2.500 

max 22 € 3.180 

• Hemelvaartweekend (3 dagen) op de Anna Trijntje 

donderdag 20:00 tot zondag 17:00 

max 14 € 2.990 

max 22 € 3.560 

• Hemelvaartweekend (4 dagen) op de Anna Trijntje 

woensdag 20:00 tot zondag 17:00 

max 14 € 3.052 

max 22 € 3.815 

• Pinksterweekend op de Anna Trijntje 

vrijdag 20:00 tot maandag 17:00 

max 14 € 2.990 

max 22 € 3.560 
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• Fronleichnamweekend (3 dagen) op de Anna Trijntje 

donderdag 20:00 tot zondag 17:00 

max 14 € 2.990 

max 22 € 3.560 

• Fronleichnamweekend (4 dagen) op de Anna Trijntje 

woensdag 20:00 tot zondag 17:00 

max 14 € 3.250 

max 22 € 4.070 

 

Dagtocht 

vanaf € 700  
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Terug naar resultaten Vraag meer informatie aan  
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