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HOTELS ARRANGEMENTEN CONTACT

Dat kan, bij Fletcher!

Fletcher's Voorjaars Voordeel 2 of 3 dagen

GENIET VAN HET VOORJAAR!

De dagen worden weer langer en het voorjaar komt
langzaam dichterbij. Geniet van het voorjaar vanuit
één van onze RUIM 110 FLETCHER HOTELS! Twee
comfortabele overnachtingen inclusief uitgebreid
ontbijt en een heerlijk 2-gangen diner.

Ontdek de prachtige omgeving rondom het hotel
middels een fiets- of wandeltocht en kom daarna tot
rust op je comfortabele hotelkamer. Een
onvergetelijke tijd is gegarandeerd!

• 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 HOTELS BEKIJKEN

Vrolijk Pasen Arrangement
2, 3 of 4 dagen

ONBEZORGD GENIETEN

Met het Vrolijk Pasen Arrangement geniet je
met het hele gezin 2, 3 of 4 dagen lang van een

aangename paasvakantie op de mooiste
plekken in Nederland!

• 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

2 dagen vanaf

€69p.p.

MEER INFORMATIE

Hotel Take Over Arrangement
2 dagen

UNIEK ARRANGEMENT

Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst-
Eindhoven wordt één dag overgenomen door
collega’s van het hoofdkantoor! Dit speciale
‘Hotel Take Over Arrangement’ is alléén te

boeken voor deze dag, dus VOL = VOL.

• 1 x overnachting
• 1 x uitgebreid ontbijt
• Tussen 16.00 uur en 18.00 uur gezellig

borrelmoment met live muziek
• 1 x speciaal samengesteld 4-gangen

diner in Brasserie Jagershorst
• Gratis fiets- en wandelroutes

2 dagen voor

€80p.p.

MEER INFORMATIE

DAAROM BOEK JE OP FLETCHER.NL

RUIMSTE KEUZE IN
ARRANGEMENTEN

LAAGSTE
PRIJSGARANTIE

BOEK BINNEN 1
MINUUT

FLEXIBEL BETALEN

Het Fletcher's Voorjaars Voordeel Arrangement is geldig t/m aankomst 17-05-2023 (m.u.v. feestdagen en
evenementen). De prijs is o.b.v. verblijf van twee personen op een standaard tweepersoonskamer en is

inclusief Fletcher Friend korting. De prijs is exclusief tax and handling fee en weekendtoeslag bij verblijf
op vrijdag- en/of zaterdagnacht. Speciaal voor deze actie is er een aantrekkelijk aanbod kamers

beschikbaar gesteld.

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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