
WELLNESS/ACTIEF
 ✓Verwarmd binnenzwembad
 ✓Sauna
 ✓Tennis

VOETBALLEN IN ELLECOM
Fletcher Landgoed Hotel Avegoor in Ellecom ligt aan de rand van 
de Posbank en de Veluwe. Ons landgoed biedt een ruime tuin, 
waar men in alle rust kan verblijven, en diverse ruimtes die wij 
exclusief kunnen reserveren voor kleine en grotere teams. Denk 
hierbij aan eetruimtes, meetingrooms, een massageruimte en 
ontspanningsruimte. Landgoed Avegoor heeft een rijke historie met 
het ontvangen van sportteams uit binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld 
clubs als AZ, Feyenoord, Ankaraspor en landenteams als het 
Nederlandse dameselftal, Jong Schotland en Turkije. Tevens waren 
wij host tijdens Euro 2000 en Weuro 2017 voor diverse teams. 

In één van de twee vleugels met hotelkamers bevindt zich een grote 
meetingruimte welke te splitsen is in een meetingroom en een ruimte 
voor opslag van materialen en sportkleding. Tevens is aangrenzend 
een caféruimte welke dient ter ontspanningsruimte/spelershome voor 
de teams. Dit café beschikt ook over een buitenterras.

HOTELFACILITEITEN
ALGEMEEN

 ✓Gratis WiFi
 ✓Gratis parkeren
 ✓24-uurs receptie
 ✓Kluis
 ✓Wake-up call
 ✓2 restaurants
 ✓Hotelbar
 ✓Caféruimte
 ✓Landgoedtuin
 ✓2 terrassen

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
Zutphensestraatweg 2 | 6955 AG | Ellecom | www.fletcherfootball.nl/ellecom



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 
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 SC EDS uit Ellecom
 ✓Voorzien van een kunstgrasveld met verlichting
 ✓Massageruimte, playerslounge, meetingroom en 
opslagruimte
 ✓Verwarmd binnenzwembad en sauna
 ✓Ervaring met sportmaaltijden en halal- en 
veganistische gerechten

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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