FLETCHER

FOOTBALL

HOTELFACILITEITEN
ALGEMEEN

✓ Gratis WiFi
✓ Gratis parkeren
✓ 24-uurs receptie
✓ Restaurant
✓ Bar
✓ 11 Vergaderzalen
✓ Fietsverhuur
✓ Terras
✓ Sauna, stoombad en bruisbaden
✓ Luchthavenvervoer

OP DE MIDDEN-STIP VAN NEDERLAND
Fletcher Hotel Restaurant De Klepperman in Hoevelaken is gelegen
in het centrum van Hoevelaken. Het hotel ontvangt al geruime
tijd bekende binnen- en buitenlandse voetbalclubs waaronder
het Nederlands jeugdelftal voor voetbal trainingskampen. De
voetbalvelden liggen op 10 minuten lopen van het hotel op
afgeschermd terrein en worden door gemeente en vereniging
continu onderhouden. De combinatie van hotel en velden zijn
uitstekend geschikt voor teamtrainingen, teambuilden, ontspannen
en voorbereidingen te treffen voor bijvoorbeeld een wedstrijd of
aankomende competitie. Voor de teams hebben wij aparte ruimtes
voor de maaltijden. Ons keuken team heeft uitgebreide ervaring
m.b.t. sportmaaltijden, voeding en dranken. Ook bieden wij een
wasservice aan en kunnen we het vervoer (bussen) regelen. Vanuit
de centrale hal en receptie zijn de hotelkamers, de restaurants, de
bar met terras en de vergaderruimtes makkelijk bereikbaar. Het hotel
beschikt over bruisbaden, sauna en stoombad en (beperkte) fitness.
Verschillende meetingruimtes en ontspanningsruimtes.

WELLNESS/ACTIEF

✓ Sauna
✓ Eigen Wellness Center
✓ Solarium
✓ Massages
✓ Fitness

De centrale ligging van het hotel in het midden van het land, aan de
rand van de Utrechtse heuvelrug en in de nabijheid van de snelwegen
A1 en de A28 maakt het hotel uitstekend bereikbaar. Vanuit alle
richtingen. Hoevelaken ligt vlakbij Amersfoort. De steden Amsterdam
en Utrecht zijn gelegen op een reisafstand van 20 minuten met de auto.
Schiphol Airport ligt op een reisafstand van 45 minuten met een bus.
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FLETCHER

FOOTBALL

VOETBALFACILITEITEN

✓ Natuurgrasveld
✓ Kunstgrasveld
✓ Eigen dinerruimte
✓ Materiaalruimte
✓ Massageruimte
✓ Wasserijservice
✓ Waterservice
✓ Samenwerking met SC Hoevelaken

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
uitsprekende 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

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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