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HOTELS ARRANGEMENTEN CONTACT

Ook een ideaal cadeau voor onder de boom!

Fletcher Voucheractie

OVERNACHTEN VOOR SLECHTS
€17,50 PER PERSOON

Bemachtig nu jouw voucher voor slechts €17,50 p.p.
en geniet van een heerlijke overnachting in één van
de ruim 110 Fletcher hotels.

🎁

 CADEAUTIP VOOR ONDER DE BOOM: geef
een hotelovernachting bij Fletcher Hotels cadeau!

Het aantal vouchers is beperkt. Om iedereen een
kans te geven, kun je maximaal 10 vouchers per
persoon bestellen. 

Hoe werkt het?

1. Bestel jouw unieke reserveringscode voor
slechts €17,50 p.p.*

2. Kies optioneel voor een voordelig ontbijt en/of
diner, dat is alvast lekker geregeld!

3. Na betaling ontvang je de reserveringscode per e-
mail.

4. Reserveer een hotelovernachting voor 2
personen t/m 31 december 2023.

BESTEL NU MEER INFORMATIE

DOE MEE EN WIN!

Wil jij jezelf warm houden tijdens de feestdagen? Tijdens onze
feestweek tellen we af naar kerst met leuke prijzen, dus houd de
komende week onze Facebook en Instagram pagina in de gaten!

DOE MEE EN WIN

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

Fletcher hotels met uitzondering van 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.

Verplichte kosten
- Per reservering wordt eenmalig €5 reserveringskosten in rekening gebracht.

- De tax and handling fee (€3 p.p.p.n.) dient in het hotel te worden voldaan.

Optionele kosten
- Voor het verblijf in een 4-sterrenhotel €5 p.p.p.n.

- Voor het verblijf op vrijdag- en/of zaterdagnacht €5 p.p.p.n.

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