
HOTEL-RESTAURANT HEIDEHOF
Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof is gelegen in het Friese 
dorpje Heerenveen en maakt vergaderen extra inspirerend. 
Dit hotel bevindt zich in een sportieve omgeving nabij een 
golfclub, tennisbaan en de enige echte schaatsbaan Thialf, 
schaatshart van de wereld! Ook als u wat minder sportief 
bent kunt u hier terecht. De natuurrijke omgeving biedt tal van 
opties voor ontspanning en ook in ons heerlijke, culinaire à la 
carte restaurant kunt u altijd terecht voor een zakelijke lunch 
of diner. 

MEETINGS & EVENTS
Uw meeting bij Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof 
organiseren, betekend dat u vele, diverse opties heeft. Met 
een keuze uit 7 multifunctionele zalen hebben wij voor elke 
meeting en ieder event een geschikte ruimte. Of u nu besloten 
wilt vergaderen of graag met een grote groep komt, het kan 
allemaal! Dit hotel heeft een capaciteit tot 360 personen 
en in iedere zaal vindt u moderne, audiovisuele middelen. 
Uiteraard kunt u ook aansluitend aan uw bijeenkomst zakelijk 
overnachten in een van onze 42 ruime hotelkamers! 

Vergaderen in Friesland 

TEAMBUILDING
Wanneer u uw team wilt motiveren of de teamspirit wilt 
versterken is een teambuilding activiteit de ideale oplossing! 
Deze is gemakkelijk te combineren met uw zakelijke 
overnachting of meeting. Hieronder hebben wij ter inspiratie 
alvast een aantal activiteiten voor u op een rijtje gezet: 

·  Breng een bezoek aan het Thialf Stadion en neem deel aan 
een schaatsclinic 

· Doe mee met een rondleiding door museum Belvedere 
·  Speel samen met uw collega’s een potje golf bij Golfclub 

Heidemeer

TOT

360 
PERSONEN

7 
ZALEN

42 
KAMERS

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



Gratis WiFi

Terras

Laadpaal elektrische
autoGratis parkeren

E-bike en e-chopper 
verhuur

Culinair à la carte 
restaurant 

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof is gelegen in het Friese dorpje Heereveen. Het hotel 
is gemakkelijk bereikbaar met eigen vervoer via de A32, maar ook met het openbaar 
vervoer kunt u hier makkelijk komen. Op minder dan 10 minuten loopafstand van het 
hotel bevindt zich namelijk een bushalte. Bovendien bevindt de grote stad Leeuwarden 
zich op nog geen half uur rijden van het hotel! 

Contact hotel

Fletcher Hotel-Restaurant 
Heidehof 
Golflaan 1 
8445 SR Heerenveen

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)513 - 630 200
E info@hotelheidehof.nl
W www.hotelheidehof.nl

*Alleen boardroom opstelling

M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Receptie

Dopheide 56 40 25 24 12 20 25 20

Struikheide 56 40 25 24 12 20 25 20

Wimperheide 56 40 25 24 12 20 25 20

Kraaiheide 56 40 25 24 12 20 25 20

‘t Heiderijk 231 250 180 72 48 40 160 360

Heidemeer 112 - - - - - 50 70

Schotse Zaal 56 - - 10* - - - -

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


