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3 dagen vanaf

€89
per persoon

Inclusief luxe bittergarnituur, ontbijt en diner

HOTELS     ARRANGEMENTEN     CONTACT

LEKKER WEG
BIJ FLETCHER

BOEK NU

Lekker weg bij Fletcher Arrangement
3 of 4 dagen

KOM GENIETEN IN EIGEN LAND

Ontdek Nederland met het Lekker weg bij Fletcher
Arrangement en kom tot rust in één van onze ruim
110 Fletcher hotels. Geniet bij aankomst van een
luxe bittergarnituur en om je dag ontspannen af te
sluiten neem je ’s avonds plaats in het restaurant.

TIP! Veel Fletcher hotels verhuren ook e-bikes of e-
choppers. Ideaal voor prachtige tochten in de
mooiste gebieden van Nederland!

• Ontvangst met luxe bittergarnituur
• 2 of 3 x overnachting
• 2 of 3 x uitgebreid ontbijt
• 1 of 2 x heerlijk 2-gangen à la carte diner
• Gratis fiets- en wandelroutes

MEER INFORMATIE HOTELS BEKIJKEN

BELEEF FANTASTISCHE FEESTDAGEN BIJ FLETCHER

De feestdagen vier je natuurlijk bij Fletcher Hotels. Geniet tijdens de kerstdagen onder andere
van culinaire diners, heerlijke familiebrunches, live muziek, een uitgebreid kerstontbijt,

kerstmarkten en winterse wandelingen onder leiding van een gids.

Met Oud en Nieuw ga je spetterend 2023 in! Geniet onder andere van een luxe oudejaarsdiner,
een gezellige feestavond en toost met elkaar op het nieuwe jaar met bubbels en oliebollen. Na
een geweldige avond kom je tot rust in de comfortabele hotelkamers. Deze feestdagen zal je

niet snel vergeten!

VIER DE FEESTDAGEN

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

De prijs is op basis van verblijf voor twee personen op een standaard tweepersoonskamer en is 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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