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HOTELS ARRANGEMENTEN CONTACT

Boek nu 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. Deze
actie is 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

FLETCHER'S WINTERSPECIALS

Heb je al een van onze winterse pumpkin specials geprobeerd? Kom genieten van onze pumpkin spice latte of
de pumpkin spice hot chocolate. Dit zijn de lekkerste warme dranken tijdens de koudere dagen. Heerlijk na

een wandeling of fietstocht! Kom langs in een van onze ruim 115 restaurants en probeer ze nu!

BEKIJK ONZE RESTAURANTS

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

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.

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