Business

Vergaderen in het Parkstad Stadion
3
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MEETINGS & EVENTS

HOTEL-RESTAURANT
PARKSTAD-ZUID LIMBURG 

Vanwege de unieke locatie in het Roda JC-stadion, is ons
hotel de ideale locatie voor een vergadering, training, seminar,
cursus of bedrijfspresentatie. Onze businesslounge is
verbonden met de vergaderzalen, wat ideaal is voor een korte
pauze. De 3 zalen bieden een capaciteit tot 70 personen. Wat
het doeleinde ook is, wij bieden je de perfecte vergaderlocatie
in Kerkrade. Het hotel is gemakkelijk te bereiken via de
snelweg A76/A79. In het gehele hotel is er gratis WiFi
beschikbaar. Elke vergaderruimte is voorzien van moderne
audiovisuele apparatuur.

In het zuiden van Limburg, vlakbij de Duitse grens, vind je Fletcher
Hotel-Restaurant Parkstad-Zuid Limburg. Het hotel is gelegen
in het stadion van voetbalclub Roda JC en brengt hierdoor een
sportieve sfeer met zich mee. Met een sfeervol restaurant en
moderne kamers, kom je niets tekort in het hotel. Of je nu de
voetbalspelers vanuit de Skybox aan komt moedigen of voor
een paar dagen wilt vergaderen, het is allemaal mogelijk. Ter
ontspanning heeft het hotel een sauna en voor inspanning is er een
fitness aanwezig. Het hotel ligt dichtbij de grote steden Maastricht,
Valkenburg en Aken, en binnen 10 minuten ben je in Duitsland:
vanuit het hotel kun je genoeg culturele uitstapjes ondernemen.

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

HOTELFACILITEITEN
Gratis WiFi

(Elektrische)
fietsverhuur

Gratis parkeren

Fitness

Restaurant met
internationale keuken

Sauna

Bar/Lounge

ZAALCAPACITEIT
M2

Theater

Cabaret

Carré

School

U-vorm
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4e etage:

Bereikbaarheid hotel
Fletcher Hotel-Restaurant Parkstad-Kerkrade is eenvoudig bereikbaar via de A76 en A79
en ligt op ongeveer 20 minuten rijden van het centrum van Maastricht.

Contact hotel
Fletcher Hotel-Restaurant
Parkstad-Zuid Limburg
Roda J.C. Ring 59
6466 NH Kerkrade

T +31(0)45 543 6470
E info@fletcherhotelparkstad.nl
W www.fletcherhotelparkstad.nl

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

