
VOETBALLEN IN DE ACHTERHOEK
Fletcher Hotel-Restaurant Frerikshof is gelegen in een parkachtige 
omgeving in Winterswijk in de Achterhoek. Het hotel beschikt 
over het culinaire restaurant Bar Bistro DuCo met terras aan de 
vijvertuin. Verder zijn er in het hotel een binnenzwembad, sauna, 4 
bowlingbanen, een bar en diverse vergaderruimtes aanwezig.

Het hotel ontvangt al sinds de oprichting in 1981 binnen- en 
buitenlandse voetbalclubs. Waaronder Jong FC Utrecht en 
Portsmouth. Het voetbalveld ligt op steenworp afstand bij de lokale 
voetbalvereniging op een gloednieuw complex. Het biedt uitstekende 
mogelijkheden om te trainen, team builden, ontspannen en voor te 
bereiden op een wedstrijd of het nieuwe seizoen. Voor de teams zijn 
er dinerruimtes, meetingrooms, materiaalruimtes en massageruimtes 
aanwezig. De keukenbrigade beschikt over jarenlange ervaring m.b.t. 
voeding voor sportteams.

HOTELFACILITEITEN
ALGEMEEN

 ✓Gratis WiFi
 ✓Gratis parkeren
 ✓24-uurs receptie
 ✓Restaurant
 ✓Bar
 ✓Bowlingbanen
 ✓Binnenzwembad
 ✓Sauna
 ✓Vergaderzalen
 ✓Terras
 ✓Fietsverhuur met E-bikes

WELLNESS/ACTIEF
 ✓Sauna
 ✓Sauna / Binnenzwembad
 ✓Golfen in de regio
 ✓Bowling
 ✓Jeu-de-boules
 ✓Tafelvoetbal
 ✓Binnenzwembad
 ✓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 
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

VOETBALFACILITEITEN
 ✓Twee natuurgrasvelden
 ✓Vijf kunstgrasvelden
 ✓Massagekamer
 ✓Eigen dinerruimte
 ✓Materiaalruimte
 ✓Samenwerking met FC Winterswijk

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.

F L E T C H E R  F O O T B A L L

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl
Frerikshof 2 | 7103 CA | Winterswijk | www.fletcherfootball.nl/winterswijk


