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2 dagen vanaf

€35
per persoon

Laat je inspireren!

HOTELS     ARRANGEMENTEN     CONTACT

BELEEF EEN FANTASTISCHE
KERSTVAKANTIE

LAAT JE INSPIREREN

FEESTDAGEN ARRANGEMENTEN

2 dagen

VIER KERST
BIJ FLETCHER

Er zijn ook arrangementen van 3, 4 of 5 dagen te boeken.

• Ontvangst met koffie/thee en lekkernij
• 1 x overnachting incl. uitgebreid ontbijt
• 1 x heerlijk 4-gangen kerstdiner op

Tweede Kerstdag
• Route voor een winterse wandeling
• Per kamer bij vertrek fles Fletcher’s

Cuvée

2 dagen vanaf

€84
per persoon

MEER INFORMATIE

3 dagen

OUD & NIEUW
ARRANGEMENT

Er zijn ook arrangementen van 2 of 4 dagen te boeken.

• Ontvangst met koffie/thee en lekkernij
• 2 x overnachting
• 1 x uitgebreid ontbijt en 1 x

nieuwjaarsontbijt met een glas bubbels
• 1 x heerlijk 3-gangen à la carte diner en

1 x luxe 4-gangen diner op
oudejaarsavond

• Per kamer bij vertrek fles Fletcher’s
Cuvée

3 dagen vanaf

€184
per persoon

MEER INFORMATIE

KERSTVAKANTIE ARRANGEMENTEN

KERSTVAKANTIE VIEREN
BIJ FLETCHER ARRANGEMENT

Vier de kerstvakantie bij Fletcher! Het ideale moment voor een midweek of lang weekend weg.
De winterse natuur ontdekken tijdens een fijne frisse wandeling of er even gezellig tussenuit

met familie of vrienden, het kan allemaal bij Fletcher Hotels.

• 2, 3 of 4 x overnachting
• 2, 3 of 4 x uitgebreid ontbijt

• 1 x heerlijk 3-gangen à la carte diner op de dag van aankomst
• Vakantiepakketje met puzzelboekje en fiets- en wandelroutes

3 dagen vanaf

€99 p.p.

MEER INFORMATIE

2, 3, 4 of 5 dagen

LAST MINUTES

• 1 x overnachting
• 1 x uitgebreid ontbijt
• Gratis fiets- en wandelroutes

2 dagen vanaf

€35
per persoon

MEER INFORMATIE

3 of 4 dagen

LEKKER WEG BIJ FLETCHER

• Ontvangst met luxe bittergarnituur
• 2 x overnachting incl. uitgebreid ontbijt
• 1 x 2-gangen à la carte diner
• Gratis fiets- en wandelroutes

3 dagen vanaf

€95
per persoon

MEER INFORMATIE

3 of 4 dagen

FIETS EN WANDEL

• 2 x overnachting incl. uitgebreid ontbijt
• 1 x 3-gangen à la carte diner
• 1 x lunchpakketje voor onderweg &

gratis fiets- en wandelroutes
• Per kamer bij vertrek fles Fletcher’s

Cuvée

3 dagen vanaf

€109
per persoon

MEER INFORMATIE

5 dagen

MINI VAKANTIE

• 4 x overnachting incl. uitgebreid ontbijt
• 2 x 3-gangen à la carte diner op de 1e en

3e avond

• Gratis fiets- en wandelroutes
• Per kamer bij vertrek fles Fletcher’s

Cuvée

5 dagen vanaf

€179
per persoon

MEER INFORMATIE

BELEEF EEN FANTASTISCHE KERSTVAKANTIE

In en rondom de Fletcher hotels zijn ontzettend veel activiteiten te ondernemen.
We hebben de leukste voor je uitgelicht op onze speciale kerstvakantie pagina vol met inspiratie!

LAAT JE INSPIREREN

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

De prijzen zijn op basis van verblijf voor twee personen op een standaard tweepersoonskamer en zijn
exclusief tax and handling fee. Kijk voor de voorwaarden op onze website.

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