
HOTEL-RESTAURANT FRERIKSHOF
Nabij de Duitse grens vindt u Fletcher Hotel-Restaurant 
Frerikshof in Winterswijk. Het 4-sterren hotel beschikt over 
diverse faciliteiten die bijdragen aan een fantastisch verblijf! 
Zo kunt u vanuit het hotel de Achterhoek zelf ontdekken 
met onze e-bikes en e-choppers. In de culinaire hotspot Bar 
Bistro DuCo kunt u terecht voor een uitgebreide lunch of een 
heerlijk diner. Op een zonnige dag kunt u ontspannen op het 
sfeervolle buitenterras van het hotel waar u uitzicht heeft op 
de prachtige tuin.

MEETINGS & EVENTS
Voor een efficiënte vergaderlocatie in Winterswijk bent u bij 
Fletcher Hotel-Restaurant Frerikshof aan het juiste adres. 
Door de 5 multifunctionele vergaderzalen met een capaciteit 
tot maximaal 250 personen is het hotel de ideale zakelijke 
locatie voor al uw meetings. In combinatie met de aanwezige 
audiovisuele middelen, de geheel verzorgde meeting 
arrangementen en het natuurrijke uitzicht staat inspiratie hier 
centraal! Het hotel biedt overigens 69 sfeervolle kamers voor 
een welverdiende zakelijke overnachting. Indien u een zakelijke 
lunch wilt organiseren of met uw collega’s wilt dineren, is dit 
mogelijk in de culinaire hotspot Bar Bistro DuCo.

Vergaderen in het Achterhoekse landschap

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

•	 Maak een stadswandeling met een gids
•	 Bezoek een lokale wijngaard met rondleiding en proeverij
•	 Maak een prachtige natuurwandeling door Winterswijk
•	 Ga op pad en ontdek de omgeving met een uilentocht

TOT

250 
PERSONEN

5 
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 96 100 65 35 40 39 50 100

Zaal 2 98 100 65 48 40 36 50 100

Zaal 3 98 100 65 48 40 36 50 100

Zaal 4 25 20 15 10 15 10 15 -

Zaal 2 & 3 196 200 100 66 70 52 100 200

Brasserie - - - - - - 80 200

Restaurant - - - - - - 100 250

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Hotel-Restaurant Frerikshof in Winterswijk is eenvoudig bereikbaar via de A18 
en heeft 80 gratis parkeerplaatsen. Dit hotel ligt midden in het veelzijdige landschap van 
de Achterhoek en is minder dan een kwartier rijden van de Duitste grens

Contact hotel

Fletcher Hotel-Restaurant
Frerikshof
Frerikshof 2
7103 CA Winterswijk 

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)543 - 517 755
E info@hotelfrerikshof.nl
W www.hotelfrerikshof.nl

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

Gratis WiFi
E-bike en e-chopper 
verhuur

Elektrische laadpaal

Sport- en 
spelfaciliteiten

Gratis parkeren

Bar en brasserie Tuin en terras

Culinaire hotspot Bar 
Bistro DuCo


