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2 dagen vanaf

€119
per persoon

Sluit het jaar feestelijk af bij Fletcher, boek snel!

HOTELS     ARRANGEMENTEN     CONTACT

OUD & NIEUW VIER JE BIJ
FLETCHER HOTELS

BOEK SNEL

2, 3 of 4 dagen

OUD & NIEUW ARRANGEMENTEN

Sluit het jaar feestelijk af bij Fletcher en geniet onder
andere van een overheerlijk oudejaarsdiner en een
uitgebreid nieuwjaarsontbijt! Op oudejaarsavond
kunnen de oliebollen en een glaasje bubbels
natuurlijk niet ontbreken, dus waar toost jij op
tijdens deze feestelijke jaarwisseling?

2 DAGEN:

• Ontvangst met koffie of thee en een lekkernij
• 1 x overnachting incl. nieuwjaarsontbijt met

een glas bubbels
• 1 x luxe 4-gangen diner op oudejaarsavond
• Tijdens de jaarwisseling een feestelijke toost

met bubbels en oliebollen
• Route voor een frisse nieuwjaarswandeling

Wacht niet te lang met boeken: de beschikbaarheid
is beperkt, boek snel!

BOEK NU HOTELS BEKIJKEN

ERTUSSENUIT IN DE KERSTVAKANTIE
Vier de kerstvakantie bij Fletcher Hotels! Het ideale moment voor een midweek of lang weekend weg. De

winterse natuur ontdekken tijdens een fijne frisse wandeling of er gezellig even met familie en vrienden
tussenuit, het kan allemaal bij de ruim 110 unieke Fletcher hotels in Nederland.

2, 3, 4 of 5 dagen

LAST MINUTE

• 1, 2, 3 of 4 x overnachting
• 1, 2, 3 of 4 x uitgebreid ontbijt
• Gratis fiets- en wandelroutes

2 dagen vanaf

€35
per persoon

BOEK NU

2 of 3 dagen 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

2 dagen vanaf

€50
per persoon

BOEK NU

3 of 4 dagen

LEKKER WEG BIJ
FLETCHER

• Ontvangst met luxe
bittergarnituur

• 2 of 3 x overnachting incl.
ontbijt

• 1 of 2 x heerlijk 2-gangen à la
carte diner

• Gratis fiets- en wandelroutes

2 dagen vanaf

€99
per persoon

BOEK NU

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

De prijzen zijn op basis van verblijf voor twee personen op een standaard tweepersoonskamer en zijn
exclusief tax and handling fee. Kijk voor de voorwaarden op onze website.

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