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HOTELS ARRANGEMENTEN CONTACT

Veel voordeel op vrijdag, inclusief ontbijt en diner

DAGEN UREN MINUTEN SECONDEN

BOEK NU

Voordeel Vrijdag Arrangement 3 dagen

EROPUIT VANAF €75 P.P.

Het is weer vrijdag, dat betekent dat er weer vier
hotels met een vlijmscherpe aanbieding voor je klaar
staan! Het zonnetje komt weer tevoorschijn en dat
betekent dat het de perfecte tijd is om eropuit te
gaan. Kies voor een hotel op een schitterend
landgoed, in het vissersstadje Brielle, ‘de sportstad
van het Noorden’ of omringd door de prachtige
Veluwe. Heerlijk drie dagen ontspannen, twee
comfortabele overnachtingen met ’s ochtends een
uitgebreid ontbijt en een heerlijk diner in één van de
sfeervolle restaurants op de dag van aankomst. Boek
nu, want deze aanbieding is alleen vandaag geldig!

• 2 x overnachting
• 2 x uitgebreid ontbijt
• 1 x hoofdgerecht uit het Fletcher's

Keuzemenu op de dag van aankomst
• Gratis fiets- en wandelroutes

BOEK NU HOTELS BEKIJKEN

Fletcher Hotel-Restaurant

DE WIPSELBERG-VELUWE

Beekbergen, Gelderland
Welkom bij Fletcher Hotel-Restaurant De

Wipselberg-Veluwe, omringd door de
Veluwse bossen! Vanaf het terras heb je een

prachtig uitzicht over het landgoed.

3 dagen

vanaf €75p.p.

BEKIJK BESCHIKBAARHEID

Fletcher Hotel-Restaurant

HEIDEHOF

Heerenveen, Friesland
Het hotel is gelegen in Heerenveen, ‘de
sportstad van het Noorden’, en biedt de

omgeving een unieke mix van natuur, cultuur
en sport.

3 dagen

vanaf €89p.p.

BEKIJK BESCHIKBAARHEID

Fletcher Hotel-Restaurant

EPE-ZWOLLE

Epe, Gelderland
Fletcher Hotel-Restaurant Epe-Zwolle wordt

omgeven door een bosrijk gebied en ligt op
korte afstand van de historische Hanzestad

Zwolle.

3 dagen

vanaf €95p.p.

BEKIJK BESCHIKBAARHEID

Fletcher Hotel-Restaurant

DE ZALM

Brielle, Zuid-Holland
In het karakteristieke vissersstadje Brielle

bevindt zich het aangename Fletcher Hotel-
Restaurant De Zalm.

3 dagen

vanaf €109p.p.

BEKIJK BESCHIKBAARHEID

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

De prijs is exclusief tax and handling fee en weekendtoeslag bij verblijf op vrijdag- en/of zaterdagnacht.
Kijk voor de voorwaarden op onze website.

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