
Fletcher Hotel-Restaurant Klein Zwitserland is uniek gelegen in 
het zuiden van de Veluwe vlakbij de stad Arnhem. Een perfecte 
uitvalbasis voor een trainingskamp of voorbereiding op een wedstrijd. 
Het voetbalcomplex is slechts op 350 meter van het hotel gelegen. 
Naast grasvelden is er tevens een kunstgrasveld aanwezig, hierdoor 
ben je niet weersafhankelijk en kan er altijd gespeeld worden.

Door de geruime ervaring met voetbalteams speelt men goed in 
op de specifieke wensen en behoeftes. Zo zijn ze bekend met de 
invulling van voedzame sportmaaltijden en eventuele dieetwensen.
Het hotel biedt eveneens privacy voor de teams, zo stellen ze een 
aparte ruimte voor ontbijt, lunch en diner beschikbaar. Ook wordt er 
gedacht aan een relax-, materiaal-, vergader- en massageruimte.

KLEIN ZWITSERLAND SCOORT!

HOTELFACILITEITEN 
ALGEMEEN

 ✓2 restaurants, bar en lounge
 ✓Gratis WIFI
 ✓Gratis parkeren
 ✓Massage & relaxruimte
 ✓71 hotelkamers, waarvan 24 kamers 
zijn voorzien van mobiele airco
 ✓Wasserijservice

WELLNESS/ACTIEF
 ✓Turks Stoombad
 ✓Sauna
 ✓2 whirlpools
 ✓Binnenzwembad
 ✓Cardiofitness
 ✓Tafeltennis
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OP ZOEK NAAR EEN ANDERE LOCATIE?
Dan ben je bij Fletcher Football aan het juiste 
adres. Wij heten je van harte welkom in een van de 
gespecialiseerde sporthotels van Fletcher Hotels! 
Wij beschikken over eigen voetbalvelden, wat een 
uitstekende mogelijkheid biedt om in beslotenheid met 
het team te trainen. Fletcher Hotels ontvangt al jaren 
vele bekende binnen- en buitenlandse voetbalclubs 
voor verschillende trainingskampen en heeft veel 
ervaring op het gebied van sportmaaltijden, voeding en 
drank. Wij denken met je mee en maken arrangementen 
op maat. Op basis van je wensen, behoeften én budget 
hebben wij vele locaties in Nederland.
 

 ✓Keuze uit ruim 25 locaties in Nederland
 ✓Eigen voetbalvelden op loopafstand
 ✓Voor elk team met elk budget
 ✓Persoonlijke begeleiding
 ✓Jarenlange ervaring

VOETBALFACILITEITEN
 ✓8 natuurgrasvelden
 ✓1 kunstgrasveld
 ✓Kleedkamer en opslagruimte
 ✓Mogelijkheid tot regelen van busvervoer
 ✓Samenwerking met VV CHRC en CVV Redichem

Indien je interesse hebt, twijfel dan  
niet om contact op te nemen. 

Wij beantwoorden graag al je vragen en 
maken vrijblijvend een offerte op maat.
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