
Zakelijk 
ontmoeten 
met spectaculair 
uitzicht

Fletcher Hotel Amsterdam

Het opvallende viersterren Fletcher Hotel Amsterdam, direct 

gelegen aan de A2/A9, heeft veel te bieden voor de zakelijke gast. 

Het nieuwe landmark van Amsterdam is een unieke locatie voor 

vergaderingen, bijeenkomsten, lunches & diners. Het hotel is zowel 

met de auto als openbaar vervoer zeer goed bereikbaar en ligt 

op korte afstand van het centrum, Schiphol Airport, Amsterdam 

Arena, Ziggo Dome, Amsterdam RAI en World Trade Centre.
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D
e zestiende etage van het hotel beschikt over vijf 
sfeervolle multifunctionele SKYboardrooms. 
De zalen hebben een boardroom/blokopstelling 

en zijn voorzien van alle belangrijke technische snufjes, 
waaronder videoconferencing. Een succesvolle uitkomst 
van uw meeting is hier gegarandeerd!

Door de sfeervolle ambiance, de aanwezigheid van 
een open haard en de huiselijke uitstraling van de 
SKYboardrooms, zijn deze ook zeer goed  inzetbaar 
voor private dinings. 

Fletcher Hotels maakt bewuste keuzes om een goede 
balans te realiseren tussen de 3 P’s, People, Planet en 
Profi t, en streeft naar een duurzame bedrijfsvoering. De 
hotels zijn dan ook Green Key gecertifi ceerd. Fletcher 
Hotel Amsterdam heeft zelfs de hoogste certifi cering: 
Green Key Gold.  

Loungen met uitzicht over Amsterdam

Op de bovenste etages vindt u een dakterras en 
SKYlounge & bar - en SKYrestaurant Pi. Hier kunt u 
aansluitend op uw meeting met spectaculair uitzicht 
over de stad loungen en genieten van cocktails, sushi & 
fi ngerfood en uitgebreid dineren. 
Het zakelijke team staat voor u klaar om samen met u 
een perfecte invulling te geven aan al uw wensen. 

De General Manager en team staan u graag te woord voor al uw vragen 

en reserveringen. Mail naar: sales@fl etcherhotelamsterdam.nl  of bel: 

+31 (0)20- 3113670. www.fl etcherhotelamsterdam.nl
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ee zezeststieiendnde tetage van het hotel beschikt over vijf 
sfeervolle multifunctionele SKYboardrooms. 

Faciliteiten
• 120 ruime comfortabele kamers

•  5 SKYboardrooms Pi   

(8 tot 22 personen) met:

-  moderne vergaderapparatuur 

- open haard 

- klimaatregeling

- natuurlijk daglicht

- private dining mogelijk 

•  Voldoende parkeerfaciliteiten 

onder en boven de grond 

•  SKYlounge en SKYbar Pi op de 

17e etage met live cooking en 

unieke Whaletone vleugel 

•  SKYrestaurant Pi op 60 meter 

hoogte

•  Sfeervol dakterras voor de  

rokers 

• Fitnessruimte

• Shuttle service 

•  Brizio Coffee bar op de  

begane grond 

• Breakfast to-go 

 (vanaf 6.00 uur)

• (Elektrische) fi etsverhuur

• Gratis WiFi

Locatie Meeting

SKYrestaurant Pi

SKYboardrooms Pi

SKYlounge en bar Pi


