
HOTEL-RESTAURANT  
JAGERSHORST-EINDHOVEN
Ten zuiden van Eindhoven, aan de rand van het Leenderbos, 
vindt u Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst-Eindhoven. 
Het knusse hotel is gunstig gelegen, in de buurt van de 
A2. Met een sfeervolle brasserie, die geïnspireerd is op de 
Mediterrane en Oosterse keuken, is er voldoende aanbod voor 
een uitgebreide lunch of 3-gangen maaltijd, tapas, diverse 
dranken, koffie en zelfgebakken taarten. Maak vanuit het 
hotel via verschillende fiets- en wandelroutes kennis met de 
natuurgebieden het Leenderbos, de Strabrechtse Heide en de 
Groote Heide. Het levendige stadscentrum van Eindhoven ligt 
op slechts 15 minuten rijden van het hotel.

MEETINGS & EVENTS
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst-Eindhoven is de ideale 
locatie voor zowel zakelijke als sociale evenementen. Het 
hotel beschikt over een uitgebreid conferentiecentrum met 6 
zalen, variërend van 50 m² tot 450 m², die plaats bieden tot 
600 personen. Daarnaast beschikt het hotel over 3 zakelijke 
vergaderruimtes, gelegen op de eerste verdieping. Wat het 
doeleinde van uw zakelijke bijeenkomst ook is, wij bieden de 
perfecte vergaderlocatie nabij Eindhoven. Mede door de centrale 
ligging, is het hotel gemakkelijk bereikbaar. In het gehele hotel 
is er gratis WiFi beschikbaar en is elke vergaderruimte voorzien 
van moderne audiovisuele middelen. Tevens kunt u gratis 
gebruikmaken van de ruime parkeergelegenheid.

Vergaderen nabij Eindhoven

TEAMBUILDING
Het toevoegen van een teambuildingsactiviteit, gedurende of 
na een bijeenkomst, geeft de deelnemers energie en draagt bij 
aan het teamgevoel. Wij hebben alvast een aantal activiteiten 
voor u op een rijtje gezet!

•	 Kookworkshop
•	 Solexrijden
•	 Bootcamp workout
•	 Ontdek de natuur van Valkenswaard met een gids

TOT

600 
PERSONEN

9 
ZALEN

89 
KAMERS

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



M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Boardroom

Vergaderzaal 1 t/m 6 50 40 25 10 12 14 15

Hubertus 1 75 40 24 22 18 18 -

Hubertus 2 54 30 20 18 12 14 14

Jachtsalon 36 - - - - - 8

Vergaderzaal 1 + 2 100 80 50 20 24 26 30

Vergaderzaal 1 + 2 + 3 150 120 75 45 40 45 45

Vergaderzaal 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + lounge 500 600 150 - 80 - -

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst-Eindhoven is eenvoudig bereikbaar via de A2 en 
ligt op minder dan 20 minuten rijden van het centrum van Eindhoven. Bovendien ligt dit 
hotel 25 minuten rijden van Eindhoven Airport. Komt u liever met het openbaar vervoer? 
Op minder dan 5 minuten loopafstand van het hotel bevind zich een bushalte.

Contact hotel

Fletcher Hotel-Restaurant
Jagershorst-Eindhoven
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)40 - 206 1386
E info@hoteljagershorst.nl
W www.hoteljagershorst.nl

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

Gratis WiFi

Terras

Gratis parkeren

E-bike en e-chopper 
verhuur

Elektrische laadpaal

Lift

Fitness

Brasserie Jagershorst 


