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5 dagen vanaf

€175
per persoon

vanaf

€65
p.p.

Vijf dagen weg vanaf €175 p.p.

HOTELS     ARRANGEMENTEN     CONTACT

MINI VAKANTIE
IN EIGEN LAND

MEER INFORMATIE

Mini Vakantie 5 dagen

KOM VOLLEDIG TOT RUST
DIT VOORJAAR

Ook zin om Nederland te verkennen? Ga er dan op
uit en geniet van vier overnachtingen inclusief
uitgebreid ontbijt! Ook schuif je op twee dagen aan
voor een heerlijk 3-gangen à la carte diner. Zo heb je
alle tijd om de veelzijdige omgeving van het hotel op
een ontspannen manier te verkennen. Waar mogen
we jou verwelkomen?

• 4 x overnachting
• 4 x uitgebreid ontbijt
• 2 x heerlijk 3-gangen à la carte diner op de 1e

en 3e avond

• Gratis fiets- en wandelroutes

MEER INFORMATIE HOTELS BEKIJKEN

MEER INSPIRATIE NODIG?

2 of 3 dagen

FLETCHER'S VOORJAARS
VOORDEEL

• 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

Culinair genieten in de

VOORJAARSVAKANTIE

Nog geen plannen deze voorjaarsvakantie? Ga er met
familie of vrienden op uit en schuif aan in één van onze
ruim 115 Fletcher restaurants door heel Nederland!
In onze restaurants geniet je van een uitgebreid
ontbijt, smakelijke lunch, heerlijke borrel, gezellige
High Tea of een verrassend diner. Naast de veelzijdige
menukaart kun je ook genieten van verschillende
Fletcher Specials en seizoensgebonden acties. Bij welk
restaurant zien wij jou verschijnen?

BEKIJK ONZE RESTAURANTS

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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