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2 dagen vanaf

€69
per persoon

vanaf

€30
per persoon

Genieten doe je met Pasen

HOTELS     ARRANGEMENTEN     CONTACT

OVERNACHT TIJDENS PASEN
BIJ FLETCHER HOTELS

BEKIJK ONS AANBOD

Vrolijk Pasen Arrangement 2, 3 of 4 dagen

GA ER SAMEN OP UIT!

Vier deze feestelijke dagen in één van onze Fletcher
hotels en geniet van het Vrolijk Pasen Arrangement.
Maak jezelf comfortabel op de hotelkamer en schuif
’s avonds samen met jouw gezelschap aan in het
restaurant voor een heerlijk diner. Na een goede
nachtrust staat er de volgende ochtend een
uitgebreid ontbijt klaar. Zo heb je 's middags genoeg
energie om de omgeving te verkennen met een
prachtige fiets- of wandeltocht.

• 1, 2 of 3 x overnachting
• 1, 2 of 3 x uitgebreid ontbijt
• 1 x heerlijk 3-gangen à la carte diner
• Gratis fiets- en wandelroutes
• Per kamer ontvang je bij vertrek een fles

Fletcher’s Cuvée

BOEK NU HOTELS BEKIJKEN

Smaakvolle familie paasbrunch

SAMEN SMULLEN

Op zondag 9 en maandag 10 april geniet je in onze
restaurants van een uitgebreide familie paasbrunch!
Een buffet vol warme en koude gerechten, diverse
broodjes, een ruim aanbod aan beleg, vers fruit en om
niet te vergeten luxe paasbroden! De brunch is
inclusief onbeperkt zuivel, sappen, koffie en thee.

Kinderen t/m 3 jaar eten gratis mee en kinderen van 4 t/m 11 jaar

ontvangen 50% korting.

RESERVEER NU

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

Het Vrolijk Pasen Arrangement is geldig van aankomst 07-04-2023 t/m 10-04-2023. De prijs is op basis
van verblijf voor twee personen op een standaard tweepersoonskamer en is exclusief tax and handling

fee. De Fletcher Friend korting is niet geldig op het Vrolijk Pasen Arrangement.

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