
FLETCHER KLOOSTERHOTEL 
WILLIBRORDHAEGHE
Dit is een uniek hotel met een historische twist: vroeger was 
dit een klooster wat gebruikt werd voor priesteropleidingen! 
Door zijn geschiedenis als klooster beschikt dit hotel over 
verschillende prachtige zalen waarin u de meest uiteenlopende 
meetings kunt organiseren. Of dit nu een gerenoveerde zaal 
is of een karakteristieke kapel, alle zalen beschikken over de 
juiste faciliteiten om uw meeting tot een succes te leiden. 
Na uw meeting kunt u de dag afsluiten in het culinaire Bar 
Bistro Duco en vertoeven in één van de 99 sfeervolle kamers. 
Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe is goed bereikbaar 
zowel met de auto als met het openbaar vervoer.

MEETINGS & EVENTS
Op zoek naar een locatie in de buurt van Eindhoven? 
Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe ligt op een steenworp 
afstand van deze mooie stad. De 17 multifunctionele zalen 
hebben een capaciteit tot 300 personen zodat er voor 
elke meeting groot of klein iets te organiseren valt. Ook 
voor beurzen en congressen is deze unieke locatie in te 
zetten aangezien er gebruik gemaakt kan worden van een 
gecombineerd eventoppervlakte van 817m2. Zelfs buiten zijn 
er mogelijkheden voor een zakelijke bijeenkomst!

CULINAIR GENIETEN & TEAMBUILDING
Tussen de brainstormsessie door of na een belangrijke 
meeting kunt u ook gebruik maken van de vele opties omtrent 
teambuilding of een kijkje nemen in het culinaire Bar Bistro 
Duco. Hier kunt u uw gezelschap verassen met lekkere 
hapjes en gerechten geschikt voor zowel lunch als diner. De 
heerlijke gerechten van de Josper BBQ zullen het toppunt 
zijn van uw bedrijfsevent! Liever iets plannen wat actiever is? 
Teambuilding geeft de deelnemers nieuwe energie. Wij hebben 
alvast enkele populaire activiteiten voor u uitgezocht: 

•  Ontdek de omgeving met een e-chopper of e-bike
• Speel een potje golf in de Gulbergen 
• Breng een bezoekje aan het magische Toverland 

Van oudsher genieten
TOT

300 
PERSONEN

17 
ZALEN

99 
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

Bar Bistro DuCo

Tuin/Terras 

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe ligt in Deurne vlak naast de provinciale weg. Op 
het terrein liggen voldoende parkeerplaatsen waar hotelgasten gratis gebruik van kunnen 
maken.

Contact hotel

Fletcher Kloosterhotel 
Willibrordhaeghe  
Vlierdenseweg 109 
5753 AC Deurne

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)493 - 750 910
E info@fletcherkloosterhotel.nl
W www.fletcherkloosterhotel.nl

M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Receptie

Bernardus 60 56 33 20 12 16 33 -
Matheus 60 56 33 20 12 16 33 -
Thomas 60 56 33 20 12 16 33 -
Jacobus 60 56 33 20 12 16 33 -
Johannes 40 42 16 12 8 10 16 -
Andreas 45 42 25 16 10 14 25 -
Filipus 45 42 25 16 10 14 25 -
Isid’or 1 t/m 6 16 - - 6 - - - -
Isid’or 9 20 - - 14 - - - -
Isid’or 10 16 - - 8 - - - -
Bartolomeus / Theaterzaal 150 150 100 52 54 - 100 200
Kapel 300 280 100 52 - 40 100 300
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