
WELLNESS/ACTIEF
 ✓Sauna
 ✓Zonnebank
 ✓ Infraroodstralers
 ✓Golfen in de regio
 ✓Biljart / Pooltafel
 ✓Binnenzwembad

VOETBALLEN IN SCHOORL
Het 4-sterren Fletcher Hotel-Restaurant Jan Van Scorel is gelegen 
nabij de kust en aan de rand van de Schoorlse Duinen. Het hotel 
beschikt over verschillende faciliteiten zoals een culinair restaurant, 
meerdere meetingrooms en een pooltafel. Daarnaast zijn er diverse 
wellnessfaciliteiten aanwezig in het hotel.

Fletcher Hotel-Restaurant Jan Van Scorel heeft veel ervaring in het 
ontvangen van voetbalteams. Zo hebben Jong Ajax en Jong AZ al 
gebruik gemaakt van de diensten van het hotel. Voor het organiseren 
van trainingskampen werkt het hotel samen met Voetbalvereniging 
Duinrand S uit Schoorl. Tijdens deze trainingskampen kan er perfect 
worden gewerkt aan de teambuilding in de Schoorlse Duinen. 
Bovendien kan het busvervoer worden geregeld in overleg met het 
hotel.

HOTELFACILITEITEN
ALGEMEEN

 ✓Gratis WiFi
 ✓Lift
 ✓24-uurs receptie
 ✓Bagageopslag
 ✓Roomservice
 ✓Wake-up call
 ✓Café/bar
 ✓Restaurant
 ✓Terras
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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 Duinrand S
 ✓Het hotel beschikt over een binnenzwembad
 ✓Wellnessfaciliteiten zoals een sauna en een solarium
 ✓Wasserijservice en waterservice aanwezig
 ✓Busvervoer mogelijk in overleg met het hotel

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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