
WELLNESS-HOTEL STADSPARK
Dit moderne hotel is gelegen in Bergen op Zoom, op nog 
geen kwartier rijden van de Belgische grens verwijderd. Of 
u nu meer een natuurliefhebber bent of eerder van stedelijk 
vermaak houdt, hier vindt u tal van mogelijkheden. Dit hotel is 
namelijk gelegen vlakbij natuurgebied De Brabantse Wal, maar 
ook het centrum van Bergen op Zoom is binnen 5 minuten te 
bereiken. Of u nu liever een wandeltocht gaat maken of liever 
iets intensievers onderneemt in onze fitnessruimte, dit hotel 
biedt de faciliteiten om uw bezoek compleet te maken! 

MEETINGS & EVENTS
Voor iedere zakelijke bijeenkomst kunt u terecht bij Fletcher 
Wellness-Hotel Stadspark, van creatieve brainstormsessie 
tot sfeervol relatie evenement. Onze 3 multifunctionele 
vergaderzalen zijn modern ingericht en hebben een capaciteit 
tot 120 personen. Wilt u een zakelijke lunch of diner 
organiseren in ons culinaire à la carte restaurant? Of wilt u 
zakelijk komen overnachten in een van onze 87 sfeervolle 
kamers? Ons enthousiaste team bespreekt graag alle 
mogelijkheden met u zodat uw zakelijke bijeenkomst precies 
aansluit op uw wensen, ook op zakelijk gebied doen wij er 
alles aan om u geheelt te ontzorgen. 

Vergaderen nabij België 

TEAMBUILDING
Een teambuilding activiteit is gemakkelijk te combineren met 
uw zakelijke bijeenkomst. Het geeft de deelnemers energie en 
draagt bij aan het teamgevoel. Wij geven u alvast een aantal 
tips waar u zich door kunt laten inspireren! 

•	 Rondleiding door de Sint Gertrudiskerk 
•	 Workshop kaas maken in Kaasboerderij De Zuidgeest 
•	 Watersporten op recreatieplas Binnenschelde

TOT

120 
PERSONEN

3 
ZALEN

87 
KAMERS

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



Gratis WiFi Fitness

Laadpaal elektrische
autoGratis parkeren

E-bike en e-chopper 
verhuur

Culinair à la carte 
restaurant 

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Wellness-Hotel Stadspark is gunstig gelegen nabij de A4 en de A58. Bij dit hotel 
kunt u uw auto gratis parkeren op een van onze 80 parkeerplaatsen. Ook bevindt zich op 
minder dan 10 minuten loopafstand van het hotel een bushalte. 

Contact hotel

Fletcher Wellness-Hotel 
Stadspark 
Gertrudisboulevard 200 
4615 MA Bergen op Zoom 

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)164 - 260 202
E info@fletcherstadsparkhotel.nl
W www.fletcherstadsparkhotel.nl

M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Receptie

Waterzaal 56 40 30 20 18 24 30 60

Aardezaal 56 40 30 20 18 24 30 60

Combinatie Aarde- en Waterzaal 112 80 60 40 36 32 60 120

Vuurzaal 35 - - 16 - - - -

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


