
LANDGOED HOTEL RENESSE
Dit bijzondere, authentieke hotel is gelegen op een prachtig, 
beschermd landgoed in Zeeland omringd door 43 hectare 
rustgevende natuur. Gelegen in Renesse biedt dit hotel 
de mogelijkheid van vermaak in en om het hotel. Zo is de 
omgeving uitermate geschikt voor wandel- en fietstochten, 
maar ook het hotel biedt interessante faciliteiten welke uw 
zakelijke verblijf compleet maken. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan een culinair à la carte restaurant waar u heerlijk kunt 
ontbijten, lunchen en dineren, maar welke ook exclusief voor 
zakelijk gebruik af te huren is.

MEETINGS & EVENTS
De 9 zalen welke in het 13e-eeuwse slot liggen, zijn verspreid 
over de eerste en tweede etage. Ieder beschikken zij over 
grote raampartijen en audiovisuele middelen welke een 
inspirerende bijeenkomst garanderen. Met een capaciteit tot 
wel 120 personen en een bijzonder outdoor terrein welke 
uitermate geschikt is voor bedrijfsevents, kunt u hier voor 
al uw bijeenkomsten terecht. Denk bijvoorbeeld aan een 
meeting, brainstormsessie of presentatie, maar ook beurzen 
en congressen kunnen hier gemakkelijk georganiseerd 
worden. Wilt u aansluitend overnachten? Ook dat is mogelijk 
in een van onze 44 sfeervolle hotelkamers!

Vergaderen in Zeeland

TEAMBUILDING
Een goede sfeer binnen het team is belangrijk voor de 
samenwerking. Door middel van verschillende teambuilding 
activiteiten kunt u elkaar beter leren kennen en bovendien is 
het een leuke toevoeging aan uw bijeenkomst. De volgende 
activiteiten hebben wij ter inspiratie voor u uitgezocht:

· Bezoek het deltapark Neeltje Jans
· Ga watersporten op het Grevelingenmeer
· Doe mee aan oudhollandse spellen of een zeskamp

TOT

120 
PERSONEN

9 
ZALEN

44 
KAMERS

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



Gratis WiFi Lift

Laadpaal elektrische
autoGratis parkeren

E-bike en e-chopper 
verhuur

Culinair à la carte 
restaurant

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Landgoed Hotel Renesse is gelegen in het Zeeuwse plaatsje Renesse op 
ongeveer een halfuur rijden vanaf de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. Bij dit hotel vindt u 
tevens ook parkeerplaatsen waar u als gast gratis gebruik van kunt maken.

Contact hotel

Fletcher Landgoed Hotel 
Renesse
Stoofwekken 5
4325 BC Renesse

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)111 - 461 788
E info@fletcherlandgoedhotelrenesse.nl
W www.fletcherlandgoedhotelrenesse.nl

M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Receptie

Heerenhof 120 100 50 28 40 36 50 120

's Gravenhof 80 60 36 16 24 16 40 80

Ridderzaal 60 50 - 20 24 20 40 80

Tuinkamer 60 50 - 20 24 20 40 80

Van Tuijl van Serooskerke zaal 50 40 40 20 24 20 24 -

Witte van Haamstede zaal 55 40 40 20 24 20 30 -

Jan van Renesse kamer 20 25 - 10 12 10 12 -

Regenten kamer 30 - - 8 - - 8 -

Ceaser Porquin kamer 30 - - 8 - - 8 -

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


