
HOTEL-RESTAURANT WEERT
Midden in de West-Limburgse stad Weert vindt u het moderne 
Fletcher Hotel-Restaurant Weert, op slechts 2 minuten 
loopafstand van Station Weert. Vanuit het hotel loopt u in een 
paar minuten naar de binnenstad. Weert is een bruisende stad 
en wordt omringd door mooie natuur, rust en ruimte. De stad 
zelf heeft een gezellig centrum met veel mooie monumenten 
en een verscheidenheid aan musea. De natuurliefhebber 
kan mooie wandeltochten maken door de nabijgelegen 
Laurabossen.

MEETINGS & EVENTS
Voor zakelijke bijeenkomsten is het hotel zeer geschikt 
dankzij de 3 mulitfunctionele vergaderzalen, welke tevens aan 
elkaar te koppelen zijn. Alle zalen zijn voorzien van moderne, 
audiovisuele middelen. Door de centrale ligging in het centrum 
van Weert, nabij de A2, is het hotel gemakkelijk bereikbaar 
met zowel het openbaar als eigen vervoer. In het gehele 
hotel is er gratis WiFi beschikbaar. Wat voor bijeenkomst 
u ook gaat organiseren, elke ruimte leent zich uitstekend 
voor een zakelijke of feestelijke aangelegenheid. Organiseer 
uw receptie, conferentie, vergadering, bedrijfspresentatie 
of andere bijeenkomst in het centrum van Weert. Wilt u een 
zakelijke overnachting boeken? Dit is uiteraard ook mogelijk in 
een van onze 69 moderne kamers.

Vergaderen in het centrum van Weert

TEAMBUILDING
Het toevoegen van een teambuilding activiteit gedurende of 
na een bijeenkomst geeft de deelnemers energie en draagt bij 
aan het teamgevoel. Bekijk ons aanbod en laat u inspireren!

•	 Fiets- of wandeltocht door de prachtige natuur van Weert  
de Daatjeshoeve

•	 Rondleiding en proeverij bij de Weerter Stadsbrouwerij
•	 Speel een potje glowgolf
•	 Ga voor iets sportiefs en bezoek Klimbos Weert

TOT

300 
PERSONEN

3 
ZALEN

69 
KAMERS

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



M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Receptie

Zaal 1 45 20 35 10 8 12 24 50

Zaal 2 70 60 60 24 16 20 42 70

Zaal 3 140 120 40 40 30 35 80 150

Zaal 1 + 2 115 80 80 40 20 25 60 120

Zaal 2 + 3 210 200 100 30 50 40 120 220

Zaal 1 + 2 + 3 270 250 120 - 50 40 120 300

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Hotel-Restaurant Weert is eenvoudig bereikbaar via de A2 en ligt op ongeveer 
een halfuur rijden van het centrum van Roermond. Daarnaast ligt het hotel vrijwel direct 
naats Station Weert waardoor het uitstekend te bereiken is met het openbaar vervoer. Bij 
dit hotel kunt u parkeren tegen betaling.

Contact hotel

Fletcher Hotel-Restaurant
Weert
Driesveldlaan 99
6001 KC Weert

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)49 - 553 96 55
E info@fletcherhotelweert.nl
W www.fletcherhotelweert.nl

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

Gratis WiFi

Parkeergelegenheid

E-bike verhuur

Terras
Culinair à la carte 
restaurant

Bar

Elektrische laadpaal


