
 

 

 

 

PRIJSLIJST PENSION WESTERBUREN 2022 
 

De prijzen zijn op basis van 2 personen per kamer en per nacht, inclusief ontbijt en 9% BTW. 

 

 

Periode Ruime kamer Kleine kamer Kortingen / opmerkingen 

Winterseizoen 2021 

(14 nov. - 23 dec.) 86,- 78,- 

Bij een overnachting in de periode 

van zondag t/m donderdag geldt 

een korting van € 6,- per nacht. 

Kerstvakantie 2021 

(24 dec. - 9 jan ‘22) 92,- 84,- . 

Winterseizoen  

(9 jan. -  18 febr.) 84,- 76,- 

Bij een overnachting in de periode 

van zondag t/m donderdag geldt 

een korting van € 6,- per nacht.. 

Voorjaar 

(18 febr. - 24 mrt.) 90,- 82- 

Bij een overnachting in de periode 

van zondag t/m donderdag geldt 

een korting van € 6,- per nacht. 

Voorjaar 

(24 mrt. - 14 april.) 96,- 88,- 

Bij een overnachting in de periode 

van zondag t/m donderdag geldt   

een korting van € 6,- per nacht.   

Voorjaar 

(14 april - 8 juli) 

 

96,- 

 

88,- 

 

Hoogseizoen 

(8 juli - 4 sept.). 104,- 96,- 

 

Nazomer en herfst 

(4 sept. - 30 okt.) 96,- 88,- 
. 

Herfst  

(30 okt. – 13 nov.) 92,- 84,- 

Bij een overnachting in de periode 

van zondag t/m donderdag geldt 

een korting van € 6,- per nacht 

Winterseizoen 

(13 nov. - 23 dec. 86,- 78,- 

Bij een overnachting in de periode 

van zondag t/m donderdag geldt 

een korting van € 6,- per nacht 

Kerstvakantie 2022 

23 dec. - 7 jan. 2023 96,- 88,- 
 

 

 

 

Algemeen: 
 

 Boekt u de kamer via onze eigen site of telefonisch, dan krijgt u altijd € 6,- korting per kamer, plus 

gratis koffie en thee tijdens uw verblijf in het pension, deze korting is al verwerkt in uw bevestiging. 

 De hierboven vermelde prijzen zijn inclusief linnengoed voor de bedden en handdoeken om te douchen. 

 Alle prijzen zijn exclusief € 2,- toeristenbelasting per persoon per nacht. 

 Voor kinderen tot 3 jaar (overnachting in een kinderbedje) is de prijs € 6,- per nacht. 

 Voor kinderen van 3 tot 7 jaar is de prijs afhankelijk van de leeftijd, mits de overnachting plaatsvindt in de 

kamer van de ouders (alleen mogelijk in enkele ruime kamers). 

 Bij bezetting van een 2-persoonskamer door slechts één persoon geldt een korting van € 16,- per nacht, de 

korting is reeds verwerkt in uw bevestiging. 

 In het weekend minimaal 2 overnachtingen, soms is het mogelijk om als last minute 1 overnachting te 

boeken, wel kan hiervoor een toeslag in rekening gebracht worden van € 5,- p.p. 



 

 

 

 

 Paas- en Pinksterweekend minimaal drie overnachtingen  

 Lunchpakketten: Deze kunt u zelf tijdens het ontbijt samenstellen, hiervoor worden extra’s verstrekt, de prijs 

van een lunchpakket is € 8,- p.p. 

 Extra ontbijt: Gasten die in de appartementen overnachten , of voor gasten die ‘s morgens met de eerste boot 

komen (afvaart van Lauwersoog om 6.30 uur, behalve op zon- en feestdagen) is het mogelijk om ‘s morgens 

van het ontbijt gebruik te maken, de kosten zijn € 9,- p.p. Lunchpakket plus ontbijt kost € 15,50 p.p.. 

 Huisdieren zijn niet toegestaan, eventueel wel in onze appartementen.  

 Het is raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten, meestal dient deze te worden afgesloten 

binnen een periode van 7 dagen na de boeking.  

 Voor vervoer van de aanlegsteiger naar ons pension kunt u gebruik maken van de bus met bestemming 

Middenstreek / Langestreek (lijn 2) en uitstappen bij de tweede halte in het dorp; de halte Pension 

Westerburen / Middenstreek. Komt u per fiets dan kunt u het beste de weg volgen aan de buitenkant van de 

zeedijk in westelijke richting. Na ongeveer 3 km gaat deze weg over de zeedijk heen, u blijft de weg volgen 

richting dorp, in het dorp krijgt u aan uw rechterhand het VVV-kantoor, bij hotel Van der Werff slaat u 

linksaf de Middenstreek in.  


