
In een mooie natuurrijke omgeving vind je Fletcher Wellness-Hotel 
Brabant-Mill. Dit hotel beschikt over vele faciliteiten zoals een eigen 
wellnessboot. In de BLUE Wellnessboot kom je helemaal tot rust in 
een van de sauna’s of andere wellnessfaciliteiten. In het hotel en op 
het terrein van het hotel zijn ook genoeg faciliteiten aanwezig zoals 
een tafeltennistafel, een pooltafel, squashbanen, een tafelvoetbaltafel, 
fietsverhuur en een fitnesscentrum.

Fletcher Wellness-Hotel Brabant-Mill leent zich perfect voor 
trainingskampen. Naast de eerdergenoemde faciliteiten zijn er 
aparte eet- en overlegruimtes aanwezig. Het hotel heeft reeds 
de nodige ervaring met het ontvangen van voetbalteams. In het 
verleden hebben er al teams van Liverpool en Queens Park Rangers 
overnacht. Op loopafstand van het hotel bevindt zich RKSV 
Juliana Mill. Met deze lokale voetbalclub heeft Fletcher Wellness-
Hotel Brabant-Mill een samenwerking voor het organiseren van 
trainingskampen.

HOTELFACILITEITEN
ALGEMEEN

 ✓Gratis WiFi
 ✓Lift
 ✓Bagageopslag
 ✓Roomservice
 ✓Wake-up call
 ✓Café/bar
 ✓Fietsverhuur
 ✓Restaurant
 ✓Terras

VOETBALLEN IN MILL
WELLNESS/ACTIEF

 ✓BLUE Wellnessboot met o.a. een 
whirlpool, solarium, hammam, 
voetenbad, buitenbad en binnenbad
 ✓Jeu-de-boules
 ✓Biljart / Pooltafel en darts
 ✓Tafelvoetbal en tafeltennis
 ✓Squash
 ✓Fitness
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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
 ✓Samenwerking met RKSV Juliana Mill
 ✓Eigen BLUE Wellnessboot
 ✓Fitnessruimte (tegen betaling) en voetvolleyveld
 ✓Aparte eet- en overlegruimte
 ✓Tafelvoetbal en pooltafel

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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