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HOTELS ARRANGEMENTEN CONTACT

Nieuw: Koop nu je voucher en zet deze later in!

DAGEN UREN MINUTEN SECONDEN

BOEK NU

Ruim 100 hotels voor €25 p.p.p.n.

CYBER MONDAY DEAL: EXTRA
BESCHIKBAARHEID

Het is Cyber Monday! En dat wordt gevierd met de
speciale actie: ruim 100 hotels voor €25 p.p.p.n.
Geniet van een heerlijke overnachting met
uitgebreid ontbijt. Pak je kans en boek deze scherpe
deal!

LET OP! Deze deal is alleen vandaag, maandag 28
november 2022, te boeken.

• 1, 2 of 3 x overnachting
• 1, 2 of 3 x uitgebreid ontbijt
• Gratis fiets- en wandelroutes

TIP! Weet je nog niet wanneer je er tussenuit wilt
gaan, maar wil je wel graag profiteren van deze deal?
Lees dan snel verder!

BOEK NU HOTELS BEKIJKEN

Heb je nog geen aankomstdatum?

BESTEL EEN E-TICKET VOOR €25 P.P.P.N.*

Heb je nog geen datum in gedachte om er even tussenuit te gaan? Maar wil je wel graag
profiteren van deze Cyber Monday actie? Koop nu een e-ticket en geniet later van een

hotelovernachting inclusief uitgebreid ontbijt voor twee personen in één van de ruim 100
deelnemende hotels.

€25 p.p.p.n.*

BESTEL NU JE E-TICKET

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

De Cyber Monday deal is geldig voor aankomsten t/m 28-02-2023. De prijs is per persoon per nacht o.b.v.
verblijf van twee personen op een standaard tweepersoonskamer en is inclusief Fletcher Friend korting.
De prijs is exclusief tax and handling fee en weekendtoeslag bij verblijf op vrijdag- en/of zaterdagnacht.

Speciaal voor deze actie is er een aantrekkelijk aanbod kamers beschikbaar gesteld.

*De actievoorwaarden voor de e-ticket €25 p.p.p.n. staan vermeldt
op https://shop.fletcher.nl/25jaar/voorwaarden.

Je ontvangt deze e-mail op e-mailadres info@hotelaanbiedingnederland.nl.

Contact

Gegevens wijzigen

Afmelden

Privacy Statement

Disclaimer

Webversie

Fletcher Hotels

Buizerdlaan 2

3435 SB Nieuwegein

©2022 Fletcher Hotels Exploitaties B.V.

https://lt45.net/c/?si=13146&li=1577952&wi=366049&ws=&dl=nl%2F
https://lt45.net/c/?si=13146&li=1577952&wi=366049&ws=&dl=nl%2F
https://lt45.net/c/?si=13146&li=1577952&wi=366049&ws=&dl=nl%2F
https://lt45.net/c/?si=13146&li=1577952&wi=366049&ws=&dl=nl%2F

