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HOTELS ARRANGEMENTEN CONTACT

Veel voordeel op vrijdag, inclusief ontbijt en diner

DAGEN UREN MINUTEN SECONDEN

BOEK NU

Voordeel Vrijdag Arrangement 3 dagen

EROPUIT VANAF €79 P.P.

Het is weer vrijdag, dat betekent: tijd voor Voordeel
Vrijdag! Drie dagen comfortabel overnachten
inclusief uitgebreid ontbijt en met een heerlijk diner
genieten van een verblijf in één van onze Fletcher
hotels. Of je nu kiest voor een hotel midden aan de
Noordzeekust, pal naast een dierentuin, aan de
Zeeuwse stranden of bovenop de Overijsselse
Rijsserberg, de keus is aan jou. Maar let op, deze
aanbiedingen zijn alleen vandaag geldig, dus boek
snel!

• 2 x overnachting
• 2 x uitgebreid ontbijt
• 1 x hoofdgerecht uit het Fletcher's

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

BOEK NU HOTELS BEKIJKEN

Fletcher Beachhotel

ZUIDERDUIN

Westkapelle, Zeeland
Door de prachtige ligging midden in de

duinen, is de omgeving van Fletcher
Zuiderduin Beachhotel ideaal voor bijzondere

fiets- en wandelroutes.

3 dagen

vanaf €79p.p.

BEKIJK BESCHIKBAARHEID

Fletcher Hotel-Restaurant

ZEEDUIN

Wijk aan Zee, Noord-Holland
Aan de rand van de populaire badplaats Wijk

aan Zee, op slechts 50 meter van het breedste
strand van Nederland, ligt Fletcher Hotel-

Restaurant Zeeduin.

3 dagen

vanaf €79p.p.

BEKIJK BESCHIKBAARHEID

Fletcher Hotel-Restaurant

SALLANDSE HEUVELRUG

Rijssen, Overijssel
Bovenop de Overijsselse Rijsserberg, aan de
rand van het Rijssenseveld, vind je Fletcher

Hotel-Restaurant Sallandse Heuvelrug.

3 dagen

vanaf €79p.p.

BEKIJK BESCHIKBAARHEID

Fletcher Hotel-Restaurant

BYZOO EMMEN

Emmen, Drenthe
Fletcher Hotel-Restaurant ByZoo Emmen ligt

pal tegenover WILDLANDS Adventure Zoo
en beschikt over alle faciliteiten voor een

comfortabel verblijf.

3 dagen

vanaf €79p.p.

BEKIJK BESCHIKBAARHEID

OVERNACHTEN VOOR SLECHTS €17,50 PER PERSOON

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 NU

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

Voorwaarden Voordeel Vrijdag
De prijs is exclusief tax and handling fee en weekendtoeslag bij verblijf op vrijdag- en/of zaterdagnacht.

Kijk voor de voorwaarden op onze website.

Voorwaarden 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 Fletcher Voucheractie
- 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 Fletcher Voucheractie
- 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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