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vanaf

€235
per persoon

4 dagen vanaf

€235
per persoon

7 dagen vanaf

€364
per persoon

5 dagen vanaf

€249
per persoon

Boek nu jouw vakantie bij Fletcher!

HOTELS     ARRANGEMENTEN     CONTACT

GA OP RONDREIS
DOOR NEDERLAND

BEKIJK ONZE ROUTES

ONTDEK DE MOOISTE PLEKJES VAN NEDERLAND!

Wil je er heerlijk op uit dit voorjaar? Verken de mooiste plekjes van Nederland per fiets, wandelend, met de
auto of met het openbaar vervoer. Met de speciaal samengestelde Fletcher’s rondreis arrangementen, reis je

van hotel naar hotel en geniet je van al het moois wat ons land te bieden heeft. Elke ochtend start jouw dag
goed met een uitgebreid ontbijt, zodat je er een onvergetelijke dag van kan maken. Voor welke reis kies jij?

Wandel- of fietsvakantie 4 of 5 dagen
Keuze uit 7 routes

FLETCHER'S KLAVERTJE VIER

• 3 of 4 x overnachting in 3 of 4 Fletcher hotels
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
• Gratis parkeren bij het starthotel naar keuze

BOEK NU

Autovakantie 7 dagen
Keuze uit 6 routes

FLETCHER'S ROADTRIP

• 6 x overnachting in 3 Fletcher hotels
• 6 x uitgebreid ontbijt
• 3 x heerlijk 3-gangen Menu du Chef
• Routefolder inclusief leuke highlights voor

onderweg

BOEK NU

OV vakantie 5 dagen
Keuze uit 2 routes

FLETCHER'S OV TRIP

• 4 x overnachting in 2 Fletcher hotels
• 4 x uitgebreid ontbijt
• 2 x 3-gangen Menu du Chef
• Gratis fiets- en wandelroutes
• Routefolder inclusief tips en highlights voor

onderweg

BOEK NU

Laat je inspireren

ONTVANG DE GRATIS FLETCHER
KRANT!

Elk seizoen presenteren wij je onze exclusieve
Fletcher krant. Een krant boordevol inspiratie en tips:
met een greep uit onze hotels, de leukste
arrangementen in het voorjaar, rondreizen door
Nederland, uitjes voor het hele gezin en aantrekkelijke
aanbiedingen.

VRAAG GRATIS AAN

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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