
HOTEL-RESTAURANT DE WITTE RAAF 
Dit unieke hotel is gelegen in Noordwijk en ligt vlakbij het 
Noordzeestrand. Hier kunnen u en uw zakelijke relaties of 
collega’s, net als in ons hotel, volledig tot rust komen. De 
omgeving leent zich namelijk ook uitstekend voor mooie 
wandel- of fietstochten tijdens uw break of na een lange 
meeting. Kom zakelijk overnachten in een van onze 41 knusse 
hotelkamers en geniet van totale ontspanning. Ook kunt u 
gebruikmaken van ons culinaire à la carte restaurant voor een 
zakelijke lunch of diner. 

MEETINGS & EVENTS
Bij Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf heeft u keuze 
uit 7 multifunctionele vergaderzalen voorzien van moderne, 
audiovisuele middelen. Als u zakelijk en leisure wilt combineren 
tijdens uw bijeenkomst dan is dit hotel, gelegen nabij de 
bruisende badplaats Noordwijk, een ideale oplossing! Fletcher 
Hotel-Restaurant De Witte Raaf is uitermate geschikt voor 
luchtige brainstormsessie of intensieve training dankzij zijn 
inspiratievolle omgeving! De zalen hebben een capaciteit tot 
250 personen en beschikken over grote raampartijen met 
uitzicht op een groene omgeving. 

Vergaderen nabij het strand 

TEAMBUILDING
Dankzij de prachtige ligging nabij badplaats Noordwijk zijn 
er in en om het hotel tal van mogelijkheden voor een leuke 
teambuilding activiteit. Laat uw collega’s samenwerken voor 
een betere teamspirit of gewoon omdat u behoefte heeft aan 
iets leuks. Onderstaande activiteiten zijn maar een fractie van 
de mogelijkheden! 

• Diverse strandactiviteiten waaronder een bootcamp 
• Ga op Wildsafari met een boswachter 
• Doe samen een gezellige pubquiz in onze unieke Irish pub 

TOT

250 
PERSONEN

7 
ZALEN

41 
KAMERS

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



Gratis WiFi

Laadpaal elektrische
autoGratis parkeren

Tuin/terras 

E-bike en e-chopper 
verhuur

Culinair à la carte 
restaurant 

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Dit hotel is gelegen nabij Noordwijk en ligt op minder dan een kwartier van de 
snelweg.Leiden is maar 25 minuten met de auto van dit hotel verwijderd. Op het terrein 
liggen 100 parkeerplaatsen waar u als gast gratis gebruik van kunt maken. 

Contact hotel

Fletcher Hotel-Restaurant  
De Witte Raaf 
Duinweg 117 
2204 AT Noordwijk 

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)252 - 242 900
E info@fletcherhoteldewitteraaf.nl
W www.fletcherhoteldewitteraaf.nl

M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Receptie

Tuinzaal 170 130 80 40 60 30 80 150

Duinvallei 200 220 80 70 140 50 120 250

Duinvallei Noord 100 75 40 40 40 30 50 75

Duinvallei Zuid 100 75 40 40 40 30 50 75

Panoramazaal 80 50 30 20 30 15 24 50

Kruidenkamer 60 - 12 12 - 8 - -

Friesche kamer 25 - - 8 - 6 - -

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


