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HOTELS ARRANGEMENTEN CONTACT

Inclusief uitgebreid ontbijt en heerlijk hoofdgerecht uit het Fletcher’s
Keuzemenu

Fletcher’s Waanzinnige Winterweken
2 of 3 dagen

GENIET VAN DE WINTER

Laat je in de wintermaanden lekker verwennen met
een warm welkom bij Fletcher Hotels. Trotseer de
kou en trek eropuit in de beijzelde natuur of blijf
heerlijk binnen en kom tot rust in een van onze ruim
100 geselecteerde hotels. Wat je ook kiest, alles kan
in onze unieke Fletcher hotels! Genieten doe je nu
extra voordelig met de Fletcher’s Waanzinnige
Winterweken.

• Ontvangst met een welkomstdrankje
• 1 of 2 x overnachting
• 1 of 2 x uitgebreid ontbijt
• 1 x heerlijk hoofdgerecht uit het Fletcher’s

Keuzemenu op de dag van aankomst
• Gratis fiets- en wandelroutes

MEER INFORMATIE HOTELS BEKIJKEN

DE FEESTDAGEN ZIJN NIETS ZONDER BUBBELS

In de feestelijke decembermaand worden de meeste bubbels gedronken in Nederland. Wist je dat Fletcher
Hotels haar eigen bubbels heeft? Deze Fletcher’s Bubbels zijn verkrijgbaar in de webshop! Dit is een heerlijke
soepele en fruitige mousserende wijn met een aangename bubbel en frisse afdronk. Het is de perfecte bubbel

voor de feestdagen! Met wie ga jij proosten?

BESTEL NU VOOR THUIS

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

Voorwaarden Fletcher’s Waanzinnige Winterweken
Dit arrangement is geldig voor aankomsten t/m 28-02-2023 (m.u.v. feestdagen en evenementen). De prijs

is 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 (€5 p.p.p.n.). Speciaal voor deze actie is er een aantrekkelijk aanbod kamers beschikbaar
gesteld.

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