
FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
ARION-VLISSINGEN««««

De pracht van de kust combineren met diverse zakelijke 
doeleinden? Dat kan bij Fletcher Hotel-Restaurant Arion-
Vlissingen! Geniet van het prachtige uitzicht op de kust, van 
‘s ochtends vroeg tijdens het ontbijt tot ‘s avonds laat met 
een diner of borrel. Boekt u een zakelijke overnachting of 
vergaderarrangement van 12 uur of langer? Dan kunt u in 
Fletcher Hotel-Restaurant Arion-Vlissingen zelfs genieten 
van een zonsondergang aan zee. Dit kan allemaal door de 
ideale ligging van het hotel aan de populaire boulevard van 
Vlissingen op een steenworp afstand van de historische 
binnenstad. Onbezorgd genieten, dat kan ook zakelijk bij 
Fletcher en al helemaal hier aan de kust.

MEETINGS & EVENTS
De Noordzee als decor van uw inspirerende vergadering, 
training of evenement? Ontdek dan de flexibele zalen 
en mogelijkheden van Fletcher Hotel-Restaurant Arion-
Vlissingen. Er zijn in totaal twee vergaderzalen aanwezig die 
flexibel te koppelen zijn, bovendien beschikken ze over grote 
raampartijen met uitzicht op de kust. Tevens kunt u voor 
grotere partijen, bedrijfsevents of andere feesten ook gebruik 
maken van het restaurant. Het hotel kan dan meer dan 400 
gasten verwelkomen! Tijdens uw meeting gebruik maken van 
een breakout room? Ontdek dan het bijzondere NEXT terras 
aan de boulevard!

CULINAIRE MOGELIJKHEDEN
Wist u dat Fletcher Hotel-Restaurant Arion-Vlissingen wel 
twee restaurants heeft? Het hotel geniet van prachtige 
concepten die geheel aansluiten bij de ligging en de 
inspirerende omgeving, namelijk het bekende Marina Lounge 
(by Fletcher) en het unieke concept NEXT. Bij restaurant 
Marina Lounge kunt u in een stijlvolle omgeving met prachtig 
uitzicht op de natuur, genieten van puur, eerlijk en vers eten. 
Bij NEXT geniet u iedere dag van gerechten uit de Aziatische 
keuken, zoals verse huisgemaakte sushi.

Alles kan, hier aan de kust!
TOT

150 
PERSONEN

2 
ZALEN

78 
KAMERS

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



Gratis WiFi
Toegankelijk voor 
mindervaliden

Lift

Vergader- en 
feestzalen

Betaald parkeren

E-bike verhuur

Laadpaal elektrische 
auto

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Het hotel is gemakkelijk te bereiken via de A58, deze mag u namelijk helemaal uitrijden 
richting Vlissingen! Vanaf daar bent u nog maar enkele minuten van het hotel verwijderd. 
Ook vanaf het station van Vlissingen gaan er bussen die haltes hebben nabij het hotel. 
Komt u met de auto? U kunt tegen betaling achter het hotel parkeren. 

Contact hotel

Fletcher Hotel-Restaurant
Arion-Vlissingen
Boulevard Bankert 266

HOTELFACILITEITEN

4382 AC Vlissingen
T +31(0)118 - 410 502
E saleszeeland@fletcher.nl
W www.fletcherhotelvlissingen.nl

M2 Theater Cabaret Carré U-vorm Diner Feest

Zaal 1 84 70 30 30 26 40 -

Zaal 2 + bar 98 60 20 28 24 50 70

Zaal 1&2 + bar 182 130 50 58 50 90 150

Restaurant Marina Lounge - - - - - 64 100

Restaurant Next binnen - - - - - 40 60

Restaurant Next terras bovendek - - - - - 60 100

Restaurant Next terras middendek - - - - - 40 -

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


