
HOTEL-RESTAURANT
DE HUNZEBERGEN ««««

Fletcher Hotel-Restaurant De Hunzebergen in Exloo bevindt 
zich hooggelegen op de Drentse Hondsrug, te midden van 
bos en heide. Het hotel beschikt over luxe faciliteiten, zoals 
zwembaden, een sauna, tennisbanen en zelfs een eigen 
Beauty & Wellness Center. Ontdek wat Drenthe allemaal te 
bieden heeft tijdens jouw verblijf bij Fletcher Hotel-Restaurant 
De Hunzebergen. De omgeving van het hotel in Exloo leent 
zich perfect voor een mooie fiets- of wandeltocht dankzij de 
unieke ligging middenin het groen. 

MEETINGS & EVENTS
Ben je op zoek naar een ideale zakelijke locatie? Reserveer 
dan één van de vergaderzalen van Fletcher Hotel-Restaurant 
De Hunzebergen. De 4 multifunctionele vergaderruimtes 
bieden een capaciteit tot 150 personen. Daarnaast beschikt 
het hotel over 51 comfortabele hotelkamers voor een zakelijke 
overnachting. Voor iedere gelegenheid is er een passende zaal 
ter beschikking. Zo is er een ruime zaal voor grootschalige 
presentaties en zijn er kleine discussieruimtes wanneer je 
besloten wilt vergaderen.

Vergaderen op de Drentse Hondsrug

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

• Plan een excursie door de natuur van Exloo en kies voor 
een excursie met een eigen thema in samenwerking met 
Staatsbosbeheer, waardoor je op unieke plekken komt. 
Hierbij mogen jouw deelnemers zelf rijden in een uniek 
voertuig.

• Beleef Drenthe op een unieke wijze met EKO-TOURS

TOT

150
PERSONEN

4
ZALEN

51
KAMERS

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

Business



M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Receptie

Rembrandtzaal 96 114 50 40 20 25 110 150

Vermeerzaal 54 50 35 35 12 20 30 -

Blauwe Zaal 1 58 42 24 30 16 20 - -

Blauwe Zaal 2 58 42 24 30 16 45 - -

Blauwe Zaal
1 + 2 incl. foyer

180 222 90 62 60 40 - -

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Hotel-Restaurant De Hunzebergen ligt 19 minuten van Emmen vandaan. Op 
het terrein van het hotel is er genoeg parkeergelegenheid aanwezig. Je kunt hier gratis 
gebruik van maken.

Contact hotel

Fletcher Hotel-Restaurant
De Hunzebergen
Valtherweg 36
7875 TB Exloo

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)591 - 549 131
E info@hoteldehunzebergen.nl
W www.hoteldehunzebergen.nl

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

Gratis WiFi

À la carte restaurant

Grand Café met bar

Beauty & Wellness 
Center

Fitness

Bowling en midgetgolf

Vergader- en 
feestzalen

(Elektrische) 
fietsverhuur

Gratis parkeren

Binnen- en 
buitenzwembad

Terras

Tennis en voetbal


