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Fietsend of wandelend van hotel naar hotel

HOTELS     ARRANGEMENTEN     CONTACT

4 OF 5 DAGEN FIETSEN OF WANDELEN

BEKIJK ONZE ROUTES

Klavertje Vier Arrangement 
4 of 5 dagen

SPRING IS COMING!

Het is nog hartje winter, maar alvast dromen over de
warmere lentedagen is natuurlijk heerlijk! Kijk jij ook
zo uit naar de dartelende lammetjes en ondeugende
veulens in de wei? Wat is de lente toch een mooi
seizoen! En hoe kun je nu beter van dit natuurschoon
genieten dan tijdens een fiets- of wandeltocht? Boek
jouw Klavertje Vier Arrangement en fiets of wandel
van hotel naar hotel via de door de ANWB
uitgestippelde routes. Schuif ’s avonds aan voor een
smakelijk 3-gangen diner en start de dag met een
uitgebreid ontbijt. Waar wacht je nog op?

TIP: Dit jaar hebben we een gloednieuwe route in
het assortiment: Klavertje Vier regio Biesbosch!

• 3 of 4 x overnachting incl. uitgebreid ontbijt
• 3 of 4 x heerlijk 3-gangen Menu du Chef
• Dagelijks bagagevervoer naar het volgende

Fletcher hotel
• Door de ANWB speciaal samengestelde routes

met leuke highlights voor onderweg

MEER INFORMATIE BEKIJK ROUTES

7 dagen

FLETCHER'S ROADTRIP

Zeven dagen, drie luxe Fletcher hotels –
geniet in je eigen tempo van adembenemende
routes door heel Nederland. De hotels liggen
vast, de route naar het volgende hotel bepaal

jij zelf!

7 dagen vanaf

€374p.p.

BOEK NU

5 dagen

FLETCHER'S OV TRIP

Geen zorgen over je trip, maar gewoon in de
trein stappen en genieten van het uitzicht. We
hebben hotels voor je uitgezocht die dichtbij

het treinstation liggen en onderweg kun je
tussenstops maken in een leuke stad!

5 dagen vanaf

€249p.p.

BOEK NU

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

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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