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HOTELS ARRANGEMENTEN CONTACT

Boek snel jouw favoriete hotel!

Fletcher €25 actie 2, 3 of 4 dagen

RUIM 100 HOTELS VOOR €25!

Zin om er even extra voordelig op uit te gaan? Dit is
je kans! Voor €25 p.p.p.n. kun je genieten van een
heerlijke overnachting met uitgebreid ontbijt.
Boekbaar in RUIM 100 GESELECTEERDE HOTELS!
Onze Fletcher hotels zijn gelegen op de mooiste
plekjes van Nederland, keuze genoeg dus. Waar
wacht je nog op? Laat je in de watten leggen in één
van onze hotels.

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

BOEK NU HOTELS BEKIJKEN

BOEK NU JOUW KLAVERTJE VIER WINTER ARRANGEMENT!

De wind is koud, je wangen kleuren rood en de dagen zijn kort – de winter is in volle gang! Pak snel jouw
koffers en kom genieten van de Hollandse winterpracht tijdens een Klavertje Vier Winter Arrangement. Fiets

of wandel van hotel naar hotel, via de door de ANWB uitgestippelde routes, om ’s avonds aan te schuiven
voor een heerlijk 3-gangen diner en ’s ochtends wakker te worden aan een uitgebreid ontbijt. Waar wacht je

nog op?

ONTDEK MEER

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

Voorwaarden €25 actie
De €25 actie is geldig voor aankomsten t/m 16-03-2023. Er zijn enkele hotels uitgesloten van deze actie.
De prijs is per persoon per nacht 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. Speciaal voor deze actie is er een aantrekkelijk aanbod kamers

beschikbaar gesteld. Het is niet mogelijk om reeds gemaakt boekingen (inclusief de bijgeboekte extra’s) te
wijzigen of te annuleren.

Voorwaarden Klavertje Vier Arrangement
De prijs is op basis van verblijf voor twee personen op een standaard tweepersoonskamer en is 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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