
HOTEL-RESTAURANT DE REISKOFFER
Authentiek, karakteristiek en sfeervol, de drie woorden 
die Fletcher Hotel-Restaurant De Reiskoffer beschrijven. 
Of u nu komt voor een zakelijke overnachting, meeting of 
event, bij deze unieke locatie op een steenworp van Breda 
en Roosendaal staat bourgondisch genieten voorop. Dit 
bijzondere hotel ligt in het Brabantse Bosschenhoofd en aan 
de rand van het Pagnevaartbos. Het organiseren van een 
bijeenkomst of het boeken van een zakelijke overnachting 
kan dus in het groen terwijl u alsnog dicht bij de stad bent. 
Tijdens uw verblijf kunt u genieten van Brasserie Louis en de 
vele andere faciliteiten die het hotel aanbiedt.

MEETINGS & EVENTS
Van historische kapel tot moderne vergaderzalen, het 
multifunctionele hoofdgebouw van Fletcher Hotel-Restaurant 
De Reiskoffer biedt een prachtig decor voor alle meetings en 
events. Van training tot vergadering of bedrijfsevenement, voor 
elk type bijeenkomst is een passende zaal. Strijk neer in Afrika, 
New York of neem plaats in de zaal van de ontdekkingsreiziger 
Columbus. De zalen op de begane grond kunnen zelfs met 
elkaar worden verbonden waardoor ze samen beschikken over 
een maximale capaciteit van 150 personen.

Een koffer vol mogelijkheden

CULINAIR GENIETEN & TEAMBUILDING
Tussen een brainstormsessie of training door kunt u ook 
gebruik maken van het talrijke aanbod in teambuilding 
activiteiten in de buurt of de heerlijke mogelijkheden van 
Brasserie Louis, dé culinaire hotspot van Bosschenhoofd. Het 
restaurant focust zich op bites, beer en diner. Maar ook voor 
een heerlijke lunch bent u hier aan het juiste adres. Interesse 
in iets meer spanning? We hebben alvast enkele populaire 
activiteiten voor u geselecteerd! 
• Indoor Skydive Roosendaal 
• (ice) Karten in Roosendaal of Rucphen
• Entertainment Centre Playdome Roosendaal 
• Een middagje golfen in Rijsbergen bij de Turfvaert 

TOT

150 
PERSONEN

8
ZALEN

56 
KAMERS

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

De Reiskoffer



M2 Theater Cabaret Carré U-vorm Feest School

Afrika 72 40 27 18 20 - 30

Green Room 36 - - 8 - - -

New York 75 - 34 18 25 - 32

Hollandia 33 - - 8 10 - -

Columbus 160 80 54 34 30 80 60

James Cook 33 - - 12 - - -

Marco Polo 33 - - 12 - - -

Francis Drake 128 60 40 34 30 60 40

Universal 288 150 100 60 60 150 150

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Hotel-Restaurant De Reiskoffer is gelegen in het rustige dorp Bosschenhoofd naast 
het Pagnevaart bos. Het hotel is gemakkelijk te bereiken met zowel openbaar als eigen 
vervoer. Indien u met de auto komt dan ligt het hotel op een steenworp afstand van de A17 en 
A58 tussen Roosendaal en Breda. Met het openbaar vervoer kunt u Bosschenhoofd bereiken 
via NS Station Oudenbosch vanaf waar u reist met de Arriva buurtbus richting Roosendaal.

Contact hotel

Hotel-Restaurant
De Reiskoffer
Pastoor van Breugelstraat 45
4744 AA Bosschenhoofd

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)347 - 750 430
E info@hoteldereiskoffer.nl
W www.fletcherhoteldereiskoffer.nl

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

De Reiskoffer

WiFi

Gratis parkeren

E-bike verhuur

Fitness

Vergader- en 
feestzalen

Brasserie LouisElektrisch laden


