
ZUIDERDUIN BEACHHOTEL
Vlakbij de duinen en net achter het strand vindt u het moderne 
Beachhotel Zuiderduin. Het hotel in Westkapelle staat, mede 
dankzij de fantastische ligging, garant voor een fantastisch 
verblijf. Na een vergadering kunt u in Beachclub Zuiderduin 
genieten van een hapje en drankje met een schitterend uitzicht 
over de duinen en de zee. Het culinaire restaurant serveert 
heerlijke vis- en vleesgerechten uit de Franse en Zeeuwse 
keuken. Bij Fletcher Zuiderduin Beachhotel kunt u een balletje 
slaan op de tennisbaan, gebruik maken van de jeu-de-boules-
baan of een potje tafeltennissen. Waai lekker uit op het strand 
en geniet ’s avonds van een prachtige zonsondergang op zee.

MEETINGS & EVENTS
Wilt u bijeenkomen met uw werknemers of een bijzondere 
mijlpaal met zakelijke partners vieren op een unieke 
vergaderlocatie in Zeeland? Fletcher Zuiderduin Beachhotel 
biedt 4 vergaderzalen met een capaciteit tot 250 personen. 
Voor iedere gelegenheid is er een passende vergaderzaal. 
Zo is er een ruime zaal voor grootschalige presentaties, zijn 
er kleinere discussieruimtes voor een besloten vergadering 
en zijn er lichte werkruimtes. Daarbij bieden we diverse 
aansluitende vergaderarrangementen om de middag of dag 
compleet te maken. Ook een zakelijke lunch of diner behoort 
tot de vele mogelijkheden.

Vergaderen aan zee

TEAMBUILDING
Het toevoegen van een teambuildingsactiviteit, gedurende of 
na uw bijeenkomst, geeft de deelnemers energie en draagt bij 
aan het teamgevoel. Bekijk ons aanbod en laat u inspireren!

•	 Workshop kitevliegeren
•	 Beachvolleybal
•	 Branding raften
•	 Strandwandeling

TOT

250 
PERSONEN

4 
ZALEN

70 
KAMERS

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



M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Receptie

Zaal 1 67 50 40 24 25 22 40 60

Zaal 2 98 70 60 28 45 24 115 120

Zaal 3 54 50 40 24 25 22 50 60

Zaal 1 & 2 165 - - - - - 140 180

Zaal 1 & 3 121 70 60 28 45 24 115 120

Zaal 2 & 3 152 - - - - - - 180

Zaal 1, 2 & 3 219 180 120 85 100 75 180 250

Zaal 4 82 50 40 28 24 24 - 75

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Zuiderduin Beachhotel is eenvoudig bereikbaar via de N288 en ligt ongeveer 
20 minuten rijden van Middelburg. Op het terrein van het hotel is voldoende 
parkeergelegenheid aanwezig. U kunt hier gratis gebruik van maken.

Contact hotel

Zuiderduin Beachhotel
De Bucksweg 2
4361 SM Westkapelle
 

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)118 - 561 810 
E info@zuiderduinbeachhotel.nl
W www.zuiderduinbeachhotel.nl

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

Gratis WiFi Buitenzwembad

Jeu-de-boules, 
tafeltennis en tennis

Gratis parkeren

(Elektrische) 
fietsverhuur

Tuin en terras

HelikopterplatformCafé / Bar

À la carte restaurant


