
FLETCHER HOTEL-RESTAURANT ELZENDUIN 
In de buurt van Den Haag vindt u de unieke meeting locatie 
Fletcher Hotel-Restaurant Elzenduin. Dit hotel ligt op slechts 
200 meter afstand van het strand waardoor uw meeting aan 
zal voelen als een ontspannen dagje weg. Heeft u een langere 
meeting gepland staan? Onze 27 hotelkamers bieden de 
mogelijkheid tot een rustgevende overnachting zodat u de 
volgende dag weer met hernieuwde energie aan de slag kan 
gaan. Kom genieten in ons culinaire à la carte restaurant, 
neem een frisse neus op het zonovergoten terras of maak 
gebruik van ons unieke aanbod van activiteiten.

MEETINGS
Fletcher Hotel-Restaurant Elzenduin beschikt over twee 
zalen met een totale capaciteit tot 40 personen. Beide 
zalen zijn modern vormgegeven en beschikken over 
audiovisuele middelen zodat u van alle gemakken voorzien 
bent. Wilt u uw meeting extra speciaal maken? Organiseer 
dan een bijeenkomst in onze Rooftop Suite. Deze lichte 
werkruimte met een outdoor vergaderterras is geschikt voor 
vergaderingen, brainstormsessies en alles wat daar tussenin 
ligt! Of u nu lang of kort komt vergaderen, dit hotel heeft de 
setting die bij uw wensen aansluit.

TEAMBUILDING
Wilt u uw zakelijke bijeenkomst combineren met een leuke 
activiteit om de teamspirit te versterken? Dan bent u bij 
Fletcher Hotel-Restaurant Elzenduin aan het juiste adres! Wij 
hebben voor u vast een aantal opties klaargezet. 

• Maak een rondvaart door Westduinpark 
• Maak een mooie fiets- of wandeltocht en ontdek het gebied 
• Watersporten op de Noordzee 
•  Karten bij de grootste kartbaan van Europa Van der Ende 

Racing Inn

Vergaderen aan de kust 
TOT

40 
PERSONEN

2 
ZALEN

27 
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 & e-chopper 
verhuur

Culinair à la carte 
restaurant

Terras

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Hotel-Restaurant Elzenduin ligt in Ter Heijde aan Zee nabij Kijkduin. Dit hotel is 
goed bereikbaar via de snelweg en ligt op minder dan een half uur rijden van Den Haag 
verwijderd.

Contact hotel

Fletcher Hotel-Restaurant 
Elzenduin   
Strandweg 18 
2684 VT Ter Heijde aan Zee

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)174 - 214 200
E info@hotelelzenduin.nl
W www.hotelelzenduin.nl

M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Receptie

Pier 10 54 45 30 24 24 24 28 45
Pier 11 39 - 10 14 - - - -

Rooftop Suite
Wilt u vergaderen en tegelijk genieten van een prachtig uitzicht op de zee? 
Organiseer dan uw meeting in onze Rooftop Suite! Deze unieke vergaderzaal 
is sfeervol en modern ingericht en beschikt over alle faciliteiten voor een 
geslaagde meeting. Neem plaats op de comfortabele banken en stoelen 
of zet uw meeting voort op ons vergaderterras. Vergaderen is nog nooit zo 
ontspannen geweest! Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
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