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2 dagen vanaf

€59
per persoon

Inclusief uitgebreid ontbijt en heerlijk 2-gangen Fletcher’s Keuzemenu

HOTELS     ARRANGEMENTEN     CONTACT

HOLLANDSE
HERFSTWEKEN!

MEER INFORMATIE

Hollandse Herfstweken 2 of 3 dagen

GENIET VAN DE HERFST

Tijdens de herfst waai je van het ene naar het andere
avontuur! Trek er dit najaar extra voordelig op uit
met de Fletcher’s Hollandse Herfstweken én geniet
op de mooiste plekjes van Nederland. Of je nu wilt
fietsen of wandelen in de natuur, een stad wilt
ontdekken of liever uitwaait aan de kust: het kan
allemaal vanuit onze unieke Fletcher hotels. Aan jou
de keuze!

• 1 of 2 x overnachting
• 1 of 2 x uitgebreid ontbijt
• 1 x heerlijk 2-gangen Fletcher's Keuzemenu op

de dag van aankomst
• Gratis fiets- en wandelroutes
• Per kamer ontvang je bij vertrek een fles

Fletcher's Cuvée

MEER INFORMATIE HOTELS BEKIJKEN

25 JAAR FLETCHER!

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

boek deze scherpe deal! 

€25 p.p.p.n.

BOEK NU

GEEF ALLES UIT HANDEN TIJDENS DE FEESTDAGEN

Wist je dat je bij onze hotels heerlijk kan brunchen en dineren tijdens de feestdagen? Ook
tijdens kerst kan je alles uit handen geven en genieten van een smakelijke brunch of diner.

Tijdens Oud & Nieuw geniet je van een heerlijk oudejaarsdiner om het jaar gezellig af te sluiten.

BEKIJK DE RESTAURANTS

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

Voorwaarden Hollandse Herfstweken
Het Hollandse Herfstweken arrangement is geldig t/m aankomst 23-12-2022 (m.u.v. feestdagen en

evenementen). De prijs is o.b.v. verblijf van twee personen op een standaard tweepersoonskamer. 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.

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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