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2 dagen vanaf

€35
per persoon

Geniet van een paar dagen weg in Nederland

GEZIEN IN DE KRANT!

HOTELS     ARRANGEMENTEN     CONTACT

ONTDEK HET VOORJAAR BIJ
FLETCHER!

BEKIJK ONS AANBOD

RUIM 110 HOTELS IN NEDERLAND!

Ontdek Nederland tijdens het voorjaar en ga eropuit naar een van onze ruim 110 Fletcher hotels. Eindeloze
wandeltochten door prachtige bossen, verrassende fietstochten over uitgestrekte heidevelden of kom bij

mooi weer genieten op het terras.

FLETCHER’S KLAVERTJE VIER ARRANGEMENT

4 of 5 dagen fietsen of wandelen van hotel naar hotel

3 of 4 x overnachting in 3 of 4 Fletcher hotels • 3 of 4 x 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

4 dagen vanaf

€235
per persoon

Benieuwd naar de Fletcher’s rondreizen die met de auto of het OV zijn te maken?
Kijk hier voor alle mogelijkheden!

MEER INFORMATIE

LAST MINUTE

2 dagen

• 1 x overnachting
• 1 x uitgebreid ontbijt
• Gratis fiets- en wandelroutes

Ook 3, 4 en 5 dagen boekbaar

2 dagen vanaf

€35p.p.

BOEK NU

FLETCHER'S VOORJAARS VOORDEEL

2 dagen

• 1 x overnachting
• 1 x uitgebreid ontbijt
• 1 x 2-gangen Fletcher’s Keuzemenu*
• Gratis fiets- en wandelroutes

Ook 3 dagen boekbaar

2 dagen vanaf

€65p.p.

BOEK NU

GEZELLIG TAFELEN
ARRANGEMENT

3 dagen

• 2 x overnachting
• 2 x uitgebreid ontbijt
• Culinaire verrassing van het huis tijdens

het diner
• 1 x heerlijk 3-gangen à la carte diner op

de dag van aankomst*
• Gratis fiets- en wandelroutes

TIP! Breid uw diner uit met een bijpassend
wijnarrangement

3 dagen vanaf

€109p.p.

BOEK NU

LEKKER WEG BIJ FLETCHER
ARRANGEMENT

4 dagen

• Ontvangst met luxe bittergarnituur
• 3 x overnachting
• 3 x uitgebreid ontbijt
• 2 x heerlijk 2-gangen à la carte diner op

de dag van aankomst*
• Gratis fiets- en wandelroutes

Ook 3 dagen boekbaar

4 dagen vanaf

€159p.p.

BOEK NU

GENIET VAN EEN SMAAKVOLLE FAMILIE PAASBRUNCH

Ook beschikbaar zonder overnachting!

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.

vanaf

€30
per persoon

RESERVEER NU

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

Kijk voor de voorwaarden op onze website.

*Bij de restaurants Marina Lounge, NEXT en ByZoo wordt een shared dining concept aangeboden.

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