
WELLNESS/ACTIEF
 ✓Sauna
 ✓Fitness

VOETBALLEN IN KERKRADE
In het zuiden van Limburg, vlakbij het drielandenpunt, bevindt zich het 
4-sterren Fletcher Hotel-Restaurant Parkstad-Zuid Limburg. Het hotel 
is gevestigd in het Parkstad Limburg voetbalstadion, de thuishaven 
van Roda JC. Het hotel heeft een Skybox met een geweldig uitzicht 
op het voetbalveld. Verder beschikt het hotel over diverse faciliteiten 
zoals een fitnessruimte, sauna en vergaderzalen.

De voetbalteams kunnen gebruik maken van een eigen diner-, 
massage- en materialenruimte. Bovendien wordt er samengewerkt 
met de lokale voetbalclub RKTSV. De natuur- en  kunstgrasvelden 
van de club zijn op een paar minuten rijden te vinden. Op loopafstand 
bevindt zich nog een Indoor Soccer Arena.

HOTELFACILITEITEN
ALGEMEEN

 ✓Gratis WiFi
 ✓Lift
 ✓Kluis
 ✓Gratis parkeren
 ✓24-uurs receptie
 ✓Wake-up call
 ✓Bar
 ✓Restaurant
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VOETBALFACILITEITEN
 ✓Samenwerking met RKTSV
 ✓Zowel natuurgrasvelden als kunstgrasvelden
 ✓Fitness-, massage- en materialenruimte aanwezig
 ✓Hotel beschikt over een sauna
 ✓Gevestigd in het Parkstad Limburg Stadion (Roda JC)

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.

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
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