
Webversie |   Afmelden

HOTELS ARRANGEMENTEN CONTACT

Inclusief uitgebreid ontbijt en 2-gangen keuzemenu

Fletcher's Voorjaars Voordeel 2 of 3 dagen

GENIET VAN HET VOORJAAR!

De zon schijnt en het voorjaar begint langzaam
tevoorschijn te komen. Geniet vanuit onze RUIM
110 FLETCHER HOTELS van het voorjaar! Twee
heerlijke overnachtingen inclusief uitgebreid ontbijt
en een heerlijk 2-gangen diner.

Ontdek de prachtige omgeving rondom het hotel
middels een fiets- of wandeltocht en kom daarna tot
rust op je comfortabele hotelkamer. Een
onvergetelijke tijd is gegarandeerd!

• 1 of 2 x overnachting
• 1 of 2 x uitgebreid ontbijt
• 1 x 2-gangen Fletcher's Keuzemenu op de dag

van aankomst
• Gratis fiets- en wandelroutes

BOEK NU HOTELS BEKIJKEN

Over 3 dagen is het zover...

NATIONALE DRINK WIJN DAG!

Op 18 februari is het de dag van de wijn! Wist je dat
onze meest bestelde wijn de Fletcher’s Cuvée
chardonnay is? Deze chardonnay is een volle en
fruitige wijn. met geuren van peer, abrikoos en
tropisch fruit gevolgd door de geur van verse
bloemen. In de mond heeft de wijn frisse zuren
gekenmerkt door wit steenfruit. Kom gezellig langs in
één van onze 115 restaurants om deze topper zelf te
proberen!

MEER INFORMATIE

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

Dit arrangement is geldig t/m aankomst 17-05-2023 (m.u.v. feestdagen en evenementen). De prijs is 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.

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