
VOETBALLEN IN LEKKERKERK
Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Brug is gelegen in de 
Krimpenerwaard, een prachtig natuurrijk gebied. De Witte Brug is 
een oude omgebouwde boerderij, dat zie je ook terug in de thema’s 
van de hotelkamers. Het hotel ontvangt al een aantal jaar binnen- en 
buitenlandse voetbalclubs, zpa;s Feyenoord en F.C. Schalke 04. 

Het hotel beschikt over een buitenzwembad, sauna, aparte 
eetruimtes en twee meetingrooms. Verder zijn er een lounge met tv, 
restaurant, bar en terras aanwezig. Daarnaast heeft het personeel 
jarenlange ervaring met sportmaaltijden.

HOTELFACILITEITEN
ALGEMEEN

 ✓Gratis WiFi
 ✓Gratis parkeren
 ✓24-uurs receptie
 ✓Kluis
 ✓Wake-up call
 ✓Restaurant
 ✓Café/bar
 ✓Terras

WELLNESS
 ✓Buitenzwembad
 ✓Sauna
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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 
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 V.V. Lekkerkerk
 ✓Voorzien van natuurgrasvelden als kunstgrasvelden
 ✓Verlichting, sproei-installatie en stroom aanwezig bij 
de velden
 ✓Buitenzwembad en sauna aanwezig
 ✓Ervaring met sportmaaltijden

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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