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HOTELS ARRANGEMENTEN CONTACT

vanaf

€85
per persoon

vanaf

€89
per persoon

vanaf

€99
per persoon

Veel voordeel op vrijdag, inclusief ontbijt en diner

DAGEN UREN MINUTEN SECONDEN

BOEK NU

Voordeel Vrijdag Arrangement 3 dagen

EROPUIT VANAF €85 P.P.

Het is weer vrijdag, dat betekent dat er weer drie
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 omgeven door heuvels en
bossen, nabij de Duitse grens of in het bruisende
centrum van Weert. 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 Parkhotel

VAL MONTE

Berg en Dal, Gelderland
Fletcher Parkhotel Val Monte in Berg en Dal biedt je
vanaf het terras een prachtig panoramisch uitzicht
over de natuurrijke Ooijpolders.

BOEK NU

Fletcher Hotel-Restaurant

FRERIKSHOF

Winterswijk, Gelderland
Nabij de Duitse grens vind je Fletcher Hotel-
Restaurant Frerikshof. Het hotel is omgeven door een
mooi natuurlandschap, waar u eindeloos kunt fietsen
en wandelen.

BOEK NU

Fletcher Hotel-Restaurant

WEERT

Weert, Limburg
In het bruisende centrum van de Limburgse stad
Weert vind je Fletcher Hotel-Restaurant Weert.
Vanwege de centrale ligging is dit hotel uitermate
geschikt voor een gezellig weekendje weg.

BOEK NU

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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