
WELLNESS-HOTEL SITTARD
Het 4-sterren hotel in Sittard beschikt over vele luxe, 
ontspannende en sportieve faciliteiten, waardoor dit hotel voor 
ieder wat wils biedt. Naast de comfortabele hotelkamers bevindt 
zich in het hotel een heus resort: BLUE Wellness-Resort Sittard. 
Voor een actieve dag kunt u gaan bowlen in het moderne 
bowlingcentrum van het hotel of gaan klimmen in de klimhal. Ook 
is de omgeving uitermate geschikt voor fiets- en wandeltochten. 
Sluit de dag af in het sfeervolle restaurant Medals, waar u geniet 
van heerlijke gerechten uit de internationale keuken.

MEETINGS & EVENTS
Fletcher Wellness-Hotel Sittard is de ideale locatie voor 
zowel zakelijke bijeenkomsten als overnachtingen. Het hotel 
beschikt over 74 luxe hotelkamers en 9 multifunctionele 
vergaderzalen met een capaciteit tot 200 personen. Alle 
zalen op de begane grond zijn voorzien van daglicht, 
climate control, WiFi en alle moderne audiovisuele middelen 
die nodig zijn voor een geslaagde dag. Wilt u een knoop 
doorhakken tijdens een meeting of een jubileum vieren? Voor 
iedere gelegenheid is er een passende zaal aanwezig. Zo is 
er een ruime zaal voor grootschalige presentaties, beschikken 
we over ruimtes voor een besloten vergadering en kunt u ook 
voor meerdaagse meetings bij ons terecht. 

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 u inspireren!

•	 Kom bowlen in het moderne bowlingcentrum
•	 Breng een bezoekje aan GaiaZoo
•	 Bezoek het klimcentrum Ivy

TOT

200 
PERSONEN

9 
ZALEN

74 
KAMERS

Vergaderen nabij Sittard

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



M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Receptie Diner

Escoffier 135 120 70 34 70 30 125 -

Medals 2 133 60 42 34 - 26 125 80

Olympic lounge 90 90 35 30 30 24 - -

Fortius 85 80 30 30 30 24 - -

Altius 24 - - 8* - - - -

Citius 19 - - 8* - - - -

Coubertin 110 100 40 34 25 26 80 80

Green egg zaal 220 200 70 34 70 30 150 100

Fortuna Lounge 95 80 50 30 50 28 - -

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel 
Fletcher Wellness-Hotel Sittard is gelegen aan de rand van Sittard, naast het Fortuna 
Sittard Stadion. Binnen 5 minuten met de auto staat u in het centrum van Sittard en 
u bent slecht 30 minuten rijden van Maastricht verwijderd. Komt u met het openbaar 
vervoer? Op nog geen 5 minuten loopafstand van het hotel bevindt zich een bushalte.  
Bij het hotel kunt u tegen een betaling van €5,- per nacht parkeren

Contact hotel 
Fletcher Wellness-Hotel Sittard 
Milaanstraat 115 
6135 LH Sittard

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)46 - 87 000 90
E info@wellnesshotelsittard.nl
W www.wellnesshotelsittard.nl

*Alleen boardroom opstelling

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