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BOEK NU

Vier met ons mee

25 JAAR FLETCHER!

Fletcher Hotels bestaat 25 jaar! Dit jubileum wordt
gevierd met de €25 actie: heerlijk overnachten
inclusief een uitgebreid ontbijt voor slechts €25 per
persoon per nacht. Pak je kans en boek deze
scherpe deal!

De omgeving van onze Fletcher hotels leent zich
uitstekend voor eindeloze fiets- en wandeltochten.
Verken prachtige natuurgebieden als de Hoge
Veluwe, de Biesbosch of de Drentsche Aa en ontdek
de verrassende flora en fauna die elk van deze
parken te bieden heeft. Zoek je liever de gezelligheid
op van de grote stad? Wijk dan uit naar steden als
Nijmegen, Maastricht, Leiden, Amsterdam of
Leeuwarden. Volledige ontspanning vind je tijdens
een bezoek aan een van onze luxe BLUE
Wellnesslocaties.

Dan rest er nog één vraag: voor welk hotel kies jij?

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

BOEK NU HOTELS BEKIJKEN

Doe mee en win!

2-DAAGS SINTERKLAAS
ARRANGEMENT VOOR 4
PERSONEN

Vier het 25-jarig bestaan van Fletcher Hotels
met Sinterklaas! Win een 2-daags Sinterklaas
Arrangement voor 4 personen in één van onze
Sinterklaashotels en geniet van een spectaculaire live
Sinterklaasshow! Bezoek onze Facebookpagina,
verzin een leuke rijm en doe mee met onze winactie.

DOE MEE EN WIN

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

Voorwaarden €25 actie
De €25 actie 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. Het is niet mogelijk om reeds
gemaakte boekingen te wijzigen of te annuleren. Er zijn enkele hotels uitgesloten van deze actie.

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