
HOTEL-PALEIS STADHOUDERLIJK HOF
Midden in het centrum van Leeuwarden is het historierijke 
Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof gelegen. Het hotel is 
gevestigd in een voormalig paleis van de Koninklijke Familie 
uit de 18e-eeuw. De hotelkamers van Fletcher Hotel-Paleis 
Stadhouderlijk Hof zijn van alle gemakken voorzien en u kunt 
hier dan ook prinsheerlijk wakker worden. 
Vanuit het hotel loopt u direct het historische centrum van 
Leeuwarden in. De stad beschikt over vele monumenten, 
kerken en tal van musea. Leeuwarden heeft een rijk 
Nassauverleden wat goed is terug te zien aan de straten met 
een eeuwenoud karakter. Naast diverse musea, kent de stad 
ook genoeg winkels en boetiekjes. 

MEETINGS & EVENTS
Zoekt u een vergaderlocatie in Leeuwarden? Fletcher Hotel-
Paleis Stadhouderlijk Hof beschikt over de ideale, zakelijke 
locatie. De 6 multifunctionele vergaderzalen, met een 
capaciteit tot 120 personen en een enthousiast team zijn de 
perfecte ingrediënten voor een geslaagde meeting, presentatie 
of netwerkbijeenkomst. Ook in de bijzondere Hoftuin zijn er 
meer dan genoeg mogelijkheden voor een zakelijke meeting 
of event. Hier is plek tot wel 150 personen! Maak uw zakelijk 
bijeenkomst compleet met een uitgebreide lunch of een 
zakelijk diner in ons unieke Bar Bistro DuCo. Ook als u 
aansluitend wilt overnachten is dit mogelijk in een van onze 78 
prinselijke hotelkamers.

Vergaderen in een paleis

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

· Speel het spel De Grachtenfluisteraar 
· Vaar met een e-sloep over de Friese wateren
· Maak een stadswandeling door het historische Leeuwarden 

TOT

120 
PERSONEN

6 
ZALEN

78 
KAMERS

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



Gratis WiFi Lift

E-bike verhuur 
Parkeren tegen 
betaling 

Terras en binnentuinBar Bistro DuCo

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel 
Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof ligt midden in het centrum van de historische 
stad Leeuwarden. Deze vergaderlocatie in Leeuwarden is vanaf de snelweg goed 
bereikbaar. Daarnaast biedt het hotel parkeermogelijkheid in de nabij gelegen 
parkeergarage die op 5 minuten loopafstand van het hotel te vinden is. U kunt uw auto 
hier vanaf €13,50 per nacht parkeren. 

Contact hotel 
Fletcher Hotel-Paleis 
Stadhouderlijk Hof 
Hofplein 29 
8911 HJ Leeuwarden

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)58 - 216 21 80
E info@hotelstadhouderlijkhof.nl
W www.hotelstadhouderlijkhof.nl

M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Receptie

Gele zaal 112 100 80 36 20 30 70 120

Blauwe zaal 57 35 36 20 18 20 40 50

Nassauzaal 89 80 42 30 18 30 60 90

Koninginnekamer 51 36 26 26 12 20 32 40

Stadhouderskamer 35 20 - 10 8 - 16 25

Serre 92 - - - - - 58 90

Hoftuin - - - - - - - 150

Eén aanspreekpunt voor alle zakelijke reserveringen
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