
HOTEL AMSTERDAM
In Amsterdam, aan de A2 en de A9, ligt Fletcher Hotel 
Amsterdam. Het futuristische designhotel is een echte 
eye-catcher en staat garant voor een unieke overnachting in 
Amsterdam.
Tijdens uw zakelijke overnachting in Fletcher Hotel Amsterdam, 
kunt u op de bovenste etages genieten van SKY Bar&Lounge Pi 
en SKY Restaurant Pi. Deze hotelfaciliteiten maken uw verblijf 
nog aangenamer!

MEETINGS & EVENTS
Fletcher Hotel Amsterdam heeft met 6 multifunctionele 
vergaderzalen genoeg te bieden voor de zakelijke gast. Dit 
is een unieke locatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, 
lunches en diners. De 6 boardrooms op de 16e etage hebben 
een maximum capaciteit tot 22 personen, beschikken over 
een intieme inrichting en zijn voorzien van alle denkbare 
moderne apparatuur. Aansluitend op de meeting kunt u in 
de SKY Bar&Lounge Pi en SKY Restaurant Pi loungen en 
genieten van cocktails, fingerfood en diners met spectaculair 
uitzicht over de stad. SKY Bar&Lounge Pi en SKY Restaurant 
Pi zijn ook af te huren voor zakelijke doeleinden tot 100 
personen.

Vergaderen in Amsterdam

TEAMBUILDING
Het toevoegen van een teambuildingsactiviteit, gedurende of 
na de bijeenkomst, geeft de deelnemers energie en draagt bij 
aan het teamgevoel. Bekijk ons aanbod en laat u inspireren!
•	 Breng een bezoek aan het Rijksmuseum
•	 Maak een rondvaart door de Amsterdamse grachten
•	 Huur een sloep en verken Amsterdam vanaf het water
•	 Rondleiding met gids
•	 Navigeer met GPS door de smalle straatjes van Amsterdam
•	 Rijdt een paar laps in de race simulatoren op de begane grond

TOT

6 
ZALEN

22 
PERSONEN

120 
KAMERS

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



M2 Blok Private
Dining

Pi Boardroom I 58 22 22

Pi Boardroom II 37 14 14

Pi Boardroom III 37 14 14

Pi Boardroom IV 24 8 8

Pi Boardroom V 24 8 8

Pi Boardroom VI 37 14 14

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Dankzij de centrale ligging aan de A2 en A9 is Fletcher Hotel Amsterdam een uitermate 
geschikte vergaderlocatie in Amsterdam. Het hotel ligt nabij Schiphol en diverse beurs- 
en congres locaties. Het hotel biedt betaalde parkeermogelijkheid tot wel 120 auto’s.

Contact hotel

Fletcher Hotel Amsterdam
Schepenbergweg 50
1105 AT Amsterdam

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)20 - 311 36 70
E info@fletcherhotelamsterdam.nl
W www.fletcherhotelamsterdam.nl

•	 Panoramisch uitzicht  
vanaf de 18e etage

•	 Open keuken
•	 Internationale kaart
•	 Private dining

Racepark Amsterdam
•	 Ongestoord racen tijdens 

een private racing
•	 Keuze uit raceklassen, 

auto’s en circuits
•	 Een unieke activiteit

•	 Unieke ervaring
•	 360° borrel

•	 11 meter lange bar
•	 Prachtig uitzicht over 

Amsterdam

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

Gratis WiFi

Eerste 4 uur gratis
20 executive 
hotelkamers

(Elektrische) 
fietsverhuur

Lift

Luxe boardrooms & 
vergaderzalen

 Shuttleservice naar 
station en Ziggo Dome

Rolstoel toegankelijk


