FLETCHER

FOOTBALL

HOTELFACILITEITEN
ALGEMEEN

✓ Gratis WiFi
✓ Lift
✓ Kluis
✓ Gratis parkeren
✓ 24-uurs receptie
✓ Wake-up call
✓ Restaurant
✓ Bar

VOETBALLEN IN SITTARD
Fletcher Wellness-Hotel Sittard is gelegen in de Sportzone in de
provincie Limburg. Vanaf de opening ontvangt het hotel sportgroepen
uit binnen- en buitenland, waaronder Ajax, Birmingham en Royal
Mallorca. De kamers kunnen bereikt worden via een skywalk en zijn
gesitueerd aan 1 kant van het stadion.
De faciliteiten die het hotel biedt zijn ronduit geschikt voor
trainingskampen en voetbalclinics. Twee voetbalvelden liggen
op 5 minuten loopafstand en verder beschikt het hotel over een
Topsporthal van 2200 vierkante meter, een volledig ingericht Fitness
Center, een luxe BLUE Wellnessresort en 10 bowlingbanen. Verder
beschikt Fletcher Wellness-Hotel Sittard over een van de mooiste
en grootste klimhallen van de Benelux. Deze klimhal is uitermate
geschikt voor teambuilding.

WELLNESS/ACTIEF

✓ BLUE Wellnessresort met o. a.
sauna, binnen- en buitenzwembad,
whirlpool, hamam en voetenbadden
✓ Fitness
✓ Sporthal
✓ Klimhal

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl
Milaanstraat 115 | 6135 LH | Sittard | www.fletcherfootball.nl/sittard

FLETCHER

FOOTBALL

VOETBALFACILITEITEN

✓ Samenwerking met Sportstichting Sittard-Geleen
✓ 2 kunstgrasvelden op 5 minuten loopafstand
✓ Hotel beschikt over 4 massagetafels en 2 ijsbaden
✓ Klimhal, 2 gymzalen en 10 bowlingbanen aanwezig
✓ Luxe BLUE Wellnessresort in het hotel

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

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.

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl
Milaanstraat 115 | 6135 LH | Sittard | www.fletcherfootball.nl/sittard

