
Webversie |   Afmelden

HOTELS ARRANGEMENTEN CONTACT

Veel voordeel op vrijdag, inclusief ontbijt en diner

DAGEN UREN MINUTEN SECONDEN

BOEK NU

Voordeel Vrijdag Arrangement 3 dagen

EROPUIT VANAF €75 P.P.

Het is weer vrijdag, dat betekent dat er weer vier
hotels met een vlijmscherpe aanbieding voor je klaar
staan! Kies voor een hotel nabij Amsterdam, in de
bossen, aan de rand van de Veluwezoom of op de
kop van Schouwen-Duiveland. Heerlijk drie dagen
ontspannen, twee comfortabele overnachtingen met
’s ochtends een uitgebreid ontbijt en een heerlijk
diner in één van de sfeervolle restaurants op de dag
van aankomst. Boek nu, want deze aanbieding is
alleen vandaag geldig!

• 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 Hotel-Landgoed

HUIS TE EERBEEK

Eerbeek, Gelderland
Aan de rand van Nationaal Park Veluwezoom

ligt het sfeervolle Fletcher Hotel-Landgoed
Huis Te Eerbeek, bestaande uit een

hoofdgebouw, een 14e-eeuws landhuis en het
Koetshuis.

3 dagen

vanaf €75p.p.

BEKIJK BESCHIKBAARHEID

Fletcher Duinhotel

BURGH-HAAMSTEDE

Burgh-Haamstede, Zeeland
Welkom in het volledig gerenoveerde

Fletcher Duinhotel Burgh Haamstede. Dit
hotel ligt prachtig op de kop van Schouwen-

Duiveland, nabij de kust en de duinen.

3 dagen

vanaf €79p.p.

BEKIJK BESCHIKBAARHEID

Fletcher Hotel-Restaurant

DE BUUNDERKAMP

Wolfheze, Gelderland
Midden in de prachtige bossen en op

steenworp afstand van de bruisende stad
Arnhem vind je Fletcher Hotel-Restaurant De

Buunderkamp.

3 dagen

vanaf €79p.p.

BEKIJK BESCHIKBAARHEID

Fletcher Hotel

AMSTERDAM

Amsterdam, Noord-Holland
Het opvallende futuristische Fletcher Hotel

Amsterdam staat garant voor een onbezorgd
en uniek verblijf. Het is de ideale uitvalsbasis

voor een paar dagen Amsterdam!

3 dagen

vanaf €109p.p.

BEKIJK BESCHIKBAARHEID

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

De prijs is exclusief tax and handling fee en weekendtoeslag bij verblijf op vrijdag- en/of zaterdagnacht.
Kijk voor de voorwaarden op onze website.

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