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HOTELS ARRANGEMENTEN CONTACT

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

NIEUW! 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

Fletcher Voucheractie

OVERNACHT VOOR €17,50

Hij is er weer! De verkoop van de exclusieve
Fletcher Voucheractie is gestart! Bemachtig
nu jouw voucher voor slechts €17,50 p.p. en
geniet van een heerlijke overnachting in één

van de ruim 110 Fletcher hotels.

Het aantal vouchers is beperkt, dus laat deze
kans niet aan je voorbijgaan. Om iedereen een

kans te geven, kun je maximaal 10 vouchers
bestellen.

Wees er snel bij, want voor je het weet is de
actie afgelopen!

BESTEL DIRECT

Vier de feestdagen bij Fletcher

KOM GENIETEN!

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.

Geniet met Oud en Nieuw onder andere van
luxe oudejaarsdiners, een gezellige

feestavond en toost met elkaar op het nieuwe
jaar met bubbels en oliebollen. 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

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.

Voorwaarden Fletcher Voucheractie
- De unieke reserveringscode geeft recht op een hotelovernachting voor twee personen in één van de

Fletcher hotels met uitzondering van Fletcher Hotel Amsterdam.
- Per hotel is een deel van het totaal aantal kamers beschikbaar gesteld voor deze actie.

- Aankomst op alle dagen van de week.
- Er kan geen garantie worden afgegeven voor een specifieke dag- en hotelcombinatie.

- Geen verplichting tot afname van ontbijt en diner.
- Reserveren kan maximaal 4 kalenderweken voor aankomst.

Kijk op de website voor alle voorwaarden.

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