
WELLNESS HOTEL HELMOND ««««
Op slechts 15 minuten rijden van Eindhoven ligt het prachtige 
4-sterren Fletcher Wellness-Hotel Helmond. Voor een 
zorgeloos en ontspannen verblijf zit je bij 4-sterren Fletcher 
Wellness-Hotel Helmond goed. Maak kennis met een stukje 
cultuur en geschiedenis van Helmond. De binnenstad biedt 
tal van mogelijkheden om heerlijk cultuur te snuiven. Zo 
kun je de typerende kubuswoningen van ontwerper Piet 
Blom bewonderen of de beroemde weekmarkt van Helmond 
bezoeken. Toch liever sportief bezig? In de omliggende 
omgeving kun je mooie fiets- en wandeltochten maken door 
de Brabantse bossen.

MEETINGS & EVENTS
Fletcher Wellness-Hotel Helmond beschikt naast 81 
hotelkamers over 5 multifunctionele vergaderzalen met een 
capaciteit tot 250 personen. Het hotel biedt een totaalpakket 
aan zalen, diensten en faciliteiten om evenementen en andere 
zakelijke bijeenkomsten tot een succes te maken. Alle zalen 
zijn voorzien van daglicht, climate control, Wi-Fi en alle 
moderne audiovisuele apparatuur die nodig zijn voor een 
geslaagde bijeenkomst. Wil je met het team bijeenkomen om 
een bedrijfsjubileum te vieren? Of snel stappen maken met een 
brainstormsessie? Voor iedere gelegenheid is er een passende 
zaal. De unieke combinatie van faciliteiten van het hotel geeft 
de mogelijkheid om bijeenkomsten te combineren met een 
zakelijke lunch of culinair diner, een ontspannend bezoek aan 
de wellness of een activiteit in Helmond of Eindhoven. Dit alles 
typeert de multifunctionaliteit van deze unieke locatie!

Vergader nabij Eindhoven

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

• Ontdek Kasteel Helmond
• Fiets of wandel door de natuurrijke omgeving van Helmond
• Fitness onder begeleiding of volg groepslessen

TOT

250
PERSONEN

5
ZALEN

81
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 Receptie

Kubus zaal 80 60 50 40 30 40 50

Speelhuis zaal 104 60 70 44 42 36 75

Warande zaal 119 75 96 52 60 46 75

Combinatie 2 rooms - - - - - 50+ -

Traversezaal (3 zalen gekoppeld) 300 220 60 100 100 30+ -

Boardroom 32 - - 12 - - -

Lobby - - - 14 - 14 50

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Dankzij de centrale ligging naast de uitvalswegen A67 en A270 en op slechts 10 
minuten loopafstand van Centraal Station Helmond, is Fletcher Wellness-Hotel Helmond 
eenvoudig te bereiken.

Contact hotel

Fletcher Wellness-Hotel Helmond
Scheepsboulevard 2
5705 KZ Helmond

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)492 - 870 050
E info@wellnesshotelhelmond.nl
W www.wellnesshotelhelmond.nll

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

Gratis WiFi

Bar

Luxe wellness
Parkeren tegen 
betaling

(Elektrische) 
fietsverhuur

Bowling

Fitness

Restaurant Grill 
Factory op Suyt


