
VOETBALLEN IN UDEN
Fletcher Hotel-Restaurant Teugel Uden-Veghel is de mooie 
accommodatie voor een trainingskamp midden in Brabant.

Het hotel werkt samen met voetbalvereniging UDI’19 die op 10 
minuten rijafstand met de auto is gelegen vanaf het hotel. Het hotel 
biedt vele faciliteiten aan in en rondom het hotel die ervoor zorgen 
dat het een geslaagd verblijf wordt. Zo kan jouw team bowlen, racen, 
gaan klimmen in het klimpark, een potje midgetgolf, discgolf spelen 
of een wedstrijd Arrow Battle spelen.

In de sportbar van het hotel zijn een aantal dartborden, pooltafels 10 
bowlingbanen en een racepark te vinden waar je in geavanceerde 
simulators met geluids- en lichteffecten met levensechte vibraties 
tegen elkaar kunt racen.

HOTELFACILITEITEN
ALGEMEEN

 ✓Gratis WiFi
 ✓Lift
 ✓24-uurs receptie
 ✓Wake-up call
 ✓Café / Bar
 ✓Restaurant
 ✓Terras
 ✓Racepark (tegen betaling)
 ✓Bowling
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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 met de voetbalclub UDI’19
 ✓Gezellige sportbar met veel vertier
 ✓Racepark aanwezig in de sportbar
 ✓Verschillende vergaderzalen

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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