
HOTEL-RESTAURANT WAALWIJK 
Nabij het gezellige centrum van Waalwijk vind je Fletcher 
Hotel-Restaurant Waalwijk. De historie van dit hotel gaat 
terug tot 1886. Toen was het nog een koffiehuisje langs een 
spoorlijn. Nu is deze spoorlijn het langste stadspark van 
Nederland: het Halvezolenpad. Het hotel bevindt zich in een 
natuurrijke omgeving met onder andere Nationaal Park De 
Loonse en Drunense Duinen op korte afstand. Dit charmante 
hotel is de perfecte locatie voor het ontdekken van de 
regio en het landschap van Brabant tijdens een aangename 
fietstocht.

MEETINGS & EVENTS
Voor een zakelijke bijeenkomst ben je bij Fletcher Hotel-
Restaurant Waalwijk aan het juiste adres. Dankzij acht 
multifunctionele vergaderzalen met een capaciteit van 5 
tot 500 personen is het hotel de perfecte vergaderlocatie 
in Waalwijk. Wil je met het team bijeenkomen om een 
bedrijfsjubileum te vieren? Of willen jullie snel stappen maken 
door een brainstormsessie? Voor iedere gelegenheid is er een 
passende zaal. Naast de vergadermogelijkheden biedt Hotel-
Restaurant Waalwijk 62 comfortabele hotelkamers voor een 
zakelijke overnachting. 

Vergaderen in het Brabantse Waalwijk

TEAMBUILDING
Direct bij het hotel hebben wij geen teambuildingsactiviteiten. 
Wel hebben wij op korte afstand de Loonsche en Drunense 
duinen zitten waar meerdere activiteiten kunnen worden 
georganiseerd in samenwerking met een extern bedrijf.

TOT

500
PERSONEN

8
ZALEN

62
KAMERS

Eén aanspreekpunt voor alle zakelijke reserveringen
Tel. +31 (0)347 – 329 092 | sales@fl etcher.nl

Business



M2 Theater Carré U-vorm Receptie

Prinsen 30 - 12 12 40

Boschoord 30 - 12 12 40

De Kempen 30 - 12 12 40

Willibrordhaege 65 40 24 18 60

‘s-Hertogenbosch 120 110 36 18 100

Prinsen + Boschoord + De 
Kempen + ‘s-Hertogenbosch

210 - - - 200

Trivium 75 70 32 24 70

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Dankzij de gunstige ligging aan de A59 is Fletcher Hotel-Restaurant Waalwijk eenvoudig 
bereikbaar vanaf de snelweg. Uiteraard zijn er voldoende gratis parkeerplaatsen 
aanwezig. 

Contact hotel

Fletcher Hotel-Restaurant
Waalwijk
Burg. van der Klokkenlaan 55
5141 EG Waalwijk

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)416 - 336 045
E info@fletcherhotelwaalwijk.nl
W www.fletcherhotelwaalwijk.nl

Eén aanspreekpunt voor alle zakelijke reserveringen
Tel. +31 (0)347 – 329 092 | sales@fl etcher.nl

Gratis WiFi

Feest- en 
vergaderzalen

Gratis parkeren

Bar

Lift

(Elektrische) 
fietsverhuur

Terras

À la carte restaurant


