
HOTEL-RESTAURANT DUINZICHT 
Dit bijzonder moderne hotel is gelegen in Ouddorp, een 
sfeervolle badplaats. Inspiratie en genieten staan bij Fletcher 
Hotel-Restaurant Duinzicht voorop dankzij zijn unieke ligging 
nabij de kust. De omgeving leent zich daarnaast dus ook 
uitstekend voor lange wandelroutes door de duinen of 
verfrissende tochten op een e-bike of e-chopper. Daarnaast 
biedt Fletcher Hotel-Restaurant Duinzicht ook verschillende 
faciliteiten in het hotel voor een zorgeloos verblijf. Zo kunt 
u bijvoorbeeld altijd terecht in ons hoog aangeschreven 
en culinaire à la carte restaurant voor een lekkere lunch of 
bijzonder diner. Natuurlijk draagt ook de luxe en moderne 
sfeer bij aan een compleet verblijf.

MEETINGS & EVENTS
Bij Fletcher Hotel-Restaurant Duinzicht voelt het bijwonen 
van een meeting of event aan als een dagje weg dankzij zijn 
unieke ligging nabij de kust. Onze multifunctionele vergaderzaal 
beschikt over een totale capaciteit van 150 personen 
waardoor deze op meerdere manieren ingezet kan worden. 
Van bedrijfsfeesten tot presentaties of trainingen, zelfs het 
moderne restaurant en de sfeervolle bistro kunnen zakelijk 
ingezet worden. Tijdens uw break heeft u daarnaast de unieke 
mogelijkheid om een wandeling door de duinen of langs het 
strand te maken. Na een bijzondere bijeenkomst is het tevens 
ook mogelijk om aansluitend te overnachten in een van onze 50 
sfeervolle hotelkamers. 

Meetings nabij het strand 

TEAMBUILDING
Naast een succesvolle bijeenkomst kunt u hier ook uw 
gezellige teambuilding activiteiten organiseren. Ten behoeve 
van de teamspirit hebben wij vast wat activiteiten voor u 
klaargezet: 

•	 Ga samen met uw collega’s blowkarten 
•	 Breng een bezoek aan het Nationaal Brandweermuseum in 

Hellevoetsluis 
•	 Begin uw dag goed met een bootcamp 

TOT

150 
PERSONEN

1
ZAAL

50 
KAMERS

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



Gratis WiFi

Lift

Elektrische laadpaal Bar en brasserie 

Gratis parkeren

E-bike en e-chopper 
verhuur 

Terras

Culinair à la carte 
restaurant 

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

In Zeeland vindt u Fletcher Hotel-Restaurant Duinzicht welke zowel met de auto als 
met het openbaar vervoer goed bereikbaar is. Op slechts 10 minuten loopafstand van 
het hotel bevinden zich meerdere bushaltes en ook beschikt het hotel over een ruime 
hoeveelheid gratis parkeerplaatsen. Daarnaast is het dankzij de unieke ligging slechts 
een kleine 10 minuten wandelen naar het strand. 

Contact hotel

Fletcher Hotel-Restaurant 
Duinzicht 
Oude Nieuwlandseweg 13
3253 LL Ouddorp

HOTELFACILITEITEN

T 0187 - 680 000 
E info@fletcherhotelduinzicht.nl 
W www.fletcherhotelduinzicht.nl

M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Receptie

Duinzaal 167 140 110 42 50 40 80 150

Restaurant 216 Op aanvraag 100 150

Bistro 70 Op aanvraag 50 100

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


