
BOUTIQUE HOTEL DUINOORD 
Dit unieke hotel is nabij de Randsteden Den Haag en 
Rotterdam gelegen waardoor u tijdens uw verblijf bij 
Fletcher Boutique Hotel Duinoord van de vele voordelen 
kunt genieten. Vooral omdat dit hotel niet alleen nabij twee 
van de grotere, bruisende steden ligt, maar ook omdat 
het geniet van een groene, natuurrijke omgeving welke 
geschikt is voor wandel- en fietstochten! Bij het sfeervolle 
Fletcher Boutique Hotel Duinoord staat gastvrijheid hoog 
in het vaandel. Hier kunt u dankzij onze faciliteiten gezellig 
samenkomen bijvoorbeeld in onze multifunctionele zaal of in 
het culinaire à la carte restaurant! 

MEETINGS & EVENTS
Bent u op zoek naar een meeting of eventlocatie nabij zowel 
de stad als het strand? Dan kunt u bij Fletcher Boutique 
Hotel Duinoord misschien wel uw volgende bijeenkomst 
organiseren! Deze locatie is bijzonder geschikt voor onder 
andere besloten meetings, brainstormsessies of kleinschalige 
trainingen. Onze sfeervolle vergaderzaal beschikt over een 
capaciteit tot 20 personen en de benodigde audiovisuele 
middelen voor een ontspannen bijeenkomst. De raampartijen 
bieden daarnaast ook uitzicht op een groene omgeving 
waardoor u altijd geïnspireerd zult blijven. Tevens is het 
mogelijk om alleen of met uw collega’s aansluitend te 
overnachten in een van onze 23 knusse hotelkamers. wanneer 
u een meerdaagse bijeenkomst bijwoont.

Meetings nabij het strand 

TEAMBUILDING
Een teambuilding activiteit is gemakkelijk de combineren met 
uw zakelijke bijeenkomst. Wij bij Fletcher hebben daarom 
alvast een aantal interessante activiteiten voor u uitgezocht:

•	 Maak een e-choppertocht door duingebied de  
Wassenaarse Slag 

•	 Samen met een gids de duinen verkennen 
•	 Doe samen met uw collega’s een poging tot kitesurfen 

TOT

20 
PERSONEN

1 
ZAAL

23 
KAMERS
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Gratis WiFi

Elektrische laadpaal 

BarGratis parkeren

E-bike en e-chopper 
verhuur

Terras

Culinair à la carte 
restaurant 

Terras in de duinen
Wanneer u na een lange meeting even een kopje koffie wilt drinken, een frisse 
neus wilt halen tijdens uw break of gewoon omdat het kan: op dit bijzondere 
terras met uitzicht over de duinen en de groene omgeving bent u altijd welkom! 
Tevens kan ons terras ingezet worden voor unieke, besloten bedrijfsborrels in 
de buitenlucht. Ons terras zal ervoor zorgen dat het net voelt alsof u zich al op 
het strand bevindt!

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Boutique Hotel Duinoord is gelegen in Wassenaar nabij de kust. Het hotel is 
onder andere goed bereikbaar via de A44. Binnen een halfuur kunt u vanuit dit hotel 
namelijk al op Schiphol of in Den Haag staan. Tevens beschikt dit hotel over voldoende 
parkeergelegenheid waar u als gast gratis gebruik van kunt maken. 

Contact hotel

Fletcher Boutique Hotel 
Duinoord
Wassenaarseslag 26
2242 PJ Wassenaar

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)70 - 511 93 32
E info@hotelduinoord.nl
W www.hotelduinoord.nl

ZAALCAPACITEIT
M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Receptie

Tuinzaal 60 - - 18 - - 15 20
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