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2 dagen vanaf

€85
per persoon

Sinterklaas Arrangement 2 dagen voor €85 per persoon

HOTELS     ARRANGEMENTEN     CONTACT

MEER INFORMATIE

BOEK DE LAATSTE KAMERS!

Na het daverende succes van voorgaande jaren bezoekt Sinterklaas ook dit jaar weer onze Fletcher hotels.
Het vernieuwde Fletcher Sinterklaas Arrangement, inclusief de allerleukste live Sinterklaasshow van Sint
& Friends, zal bij de hele familie zorgen voor een onvergetelijk sinterklaasfeest en een hele hoop plezier en
vertier. Boek snel want, vol=vol!

Wegens groot succes nu nog exclusiever met unieke live Sinterklaasshow!

Maar liefst 3 weekenden! 19 november, 26 november of 3 december

90 minuten durende spectaculaire live Sinterklaasshow georganiseerd door Sint & Friends

Super gezellig familieweekend

Schoentje zetten en leuke activiteiten voor jong en oud

Een sinterklaasfeest om nooit meer te vergeten, welk hotel kies jij?

Sinterklaas Arrangement 2 dagen

NOG EEN PAAR NACHTJES
SLAPEN...

... en dan is Sinterklaas samen met zijn pieten weer in
het land! Zij bezoeken onze Fletcher hotels, van in
de bossen tot aan het strand.

Geniet van het compleet verzorgde Sinterklaas
Arrangement met de allerleukste Sinterklaasshow
van Sint & Friends. Tijdens de Sint & Friends
Liveshow behoort stilzitten niet tot de
mogelijkheden, het wordt een spannende verhaallijn
vol muziek, dans en coole spellen. Na de show wordt
een heerlijk sinterklaasbuffet geserveerd en de
kinderen mogen ‘s avonds hun schoentje zetten.

• NIEUW DIT JAAR! De allerleukste
Sinterklaasshow van Sint & Friends!*

• 1 x overnachting, waarbij kinderen voor het
slapen gaan hun schoentje mogen zetten

• 1 x uitgebreid ontbijt
• 1 x speciaal 3-gangen sinterklaasbuffet voor

groot en klein
• In het Sinterklaashotel wordt voor de kinderen

voor genoeg vertier en plezier gezorgd

BOEK NU HOTELS BEKIJKEN

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.

*Goed om te weten: Show start om 16.00 uur en duurt tot 17.30 uur. Inloop van de show is vanaf 15.30
uur.

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