
HOTEL-RESTAURANT BYZOO EMMEN ««««
Waan u in Afrikaanse sferen in het prachtige Fletcher Hotel-
Restaurant ByZoo Emmen, midden in het bruisende centrum 
van Emmen. Het hotel gelegen tegenover WILDLANDS 
Adventure Zoo Emmen beschikt over 88 hotelkamers, een 
café, bar, dakterras en meerdere multifunctionele zalen ter 
behoeve van meeting & events! In de omgeving van het 
hotel bevinden zich diverse natuurgebieden en interessante 
culturele uitjes, dit alle tezamen maakt Fletcher Hotel-
Restaurant ByZoo Emmen meer dan alleen één moderne 
verblijfaccommodatie!

MEETINGS & EVENTS
De mogelijkheden van de multifunctionele zalen zijn maar 
‘net die oortjies van die seekoei’, aldus het gezegde in 
het Afrikaans. Op zoek naar een locatie voor een besloten 
diner, brainstormsessie of langdurige heisessie? Of wilt u de 
volledige 500m2 inzetten voor een (meerdaags) congres of 
seminar? Zuid-Afrika, Tanzania, Egypte en Kenia staan geheel 
voor u klaar! De door uw gekozen setting staat gereed bij 
aanvang, geheel met alle nodige presentatie- en audiovisuele 
middelen. Maar laat u vooral tijdens uw meeting of event 
verrassen door een wereld aan culinaire belevingen!

Wamukelekile, Karibu, Hi!

TEAMBUILDING
Van activiteiten in het hotel tot het ontdekken van de omgeving. 
Wij weten hoe belangrijk een impactvolle teambuilding kan zijn 
en organiseren die dan ook graag voor u! Bent u voor het eerst 
in Emmen of komt u hier regelmatig en wilt u juist iets anders 
ontdekken? Wij vertellen u graag over de mogelijkheden.
•	 Ga met een gids op pad door Wildlands Adventure Zoo en 

leer alles over de flora en fauna van over de hele wereld
•	 Ontdek een stukje historie in Emmen en kies voor een 

uitstapje op de stoomtrein of het tufschip
•	 Kies voor een cultureel bezoek aan het ATLAS Theater
•	 Ontdek de natuur en de stad op de e-chopper

TOT

300 
PERSONEN

4 
ZALEN

88 
KAMERS

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



Gratis WiFi 24-uurs receptie

Rolstoelvriendelijk

Vergaderzalen

Parkeren tegen 
betaling

(Elektrische) 
fietsverhuur

Terras

Restaurant en Bar
ByZoo

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

U vindt Fletcher Hotel-Restaurant ByZoo Emmen aan de Hondsrugweg in Emmen. 
Door de ligging nabij Wildlands en winkelcentrum de Monetpassage is het hotel 
uitermate goed bereikbaar met zowel OV als eigen vervoer. De dichtstbijzijnde gelegen 
parkeergelegenheid is parkeergarage Willinkplein. Komt u met het openbaar vervoer vanuit 
Station Emmen? Pak dan Qbuzz 3 of 4, dan bent u in nog geen 10 minuten bij het hotel.

Contact hotel

Hotel-Restaurant ByZoo Emmen
Willinkplein 42
7811 DD Emmen

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)591 - 642 002
E info@fletcherhotelbyzoo.nl
W www.fletcherhotelbyzoo.nl

M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Receptie

Tanzania 65 50 30 22 22 19 25 50

Egypte 76 60 30 28 24 24 30 60

Kenia 40 30 16 16 20 12 20 30

Tanzania Kenia (koppelzaal) 105 90 66 34 34 31 45 80

Zuid-Afrika 400 300 180 60 80 45 200 300
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