
HOTEL-RESTAURANT TRIVIUM ««««
Het mooie Fletcher Hotel-Restaurant Trivium is gelegen nabij 
de binnenstad van Etten-Leur waar genoeg te beleven is. 
Het welbekende wellnesshotel biedt voldoende faciliteiten 
voor een onbezorgd verblijf. Fletcher Hotel-Restaurant 
Trivium wordt omringd door natuur en cultuur. Zo ligt de 
gezellige stad Breda op steenworp afstand, maar heeft 
ook het stadscentrum van Etten-Leur genoeg te bieden. 
Natuurliefhebbers kunnen heerlijk fietsen en wandelen door 
het prachtige nationale park De Biesbosch.

MEETINGS & EVENTS
Wanneer je op zoek bent naar een geschikte vergaderlocatie 
in Etten-Leur en nabij Breda biedt Fletcher Hotel-Restaurant 
Trivium de ideale uitkomst. Het hotel beschikt over 10 
multifunctionele vergaderzalen en een capaciteit tot 
125 personen. Wil je een knoop doorhakken tijdens een 
meeting of een jubileum vieren? Voor iedere gelegenheid 
is er een passende zaal aanwezig. Naast de diverse 
vergadermogelijkheden beschikt Hotel-Restaurant Trivium 
over 72 comfortabele hotelkamers.

Vergaderen in een auditorium

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

• Ga met collega’s skiën of snowboarden in een indoor skihal
• Probeer te ontsnappen uit de escape room
• Maak een prachtige fiets- of wandeltocht door het 

Brabantse natuurgebied De Biesbosch

TOT

125
PERSONEN

10
ZALEN

72
KAMERS

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

Business



M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Buffet Receptie

Cypres 20 - - - - - - - -

Oleaster 20 - - - - - - - -

Magnolia 53 35 24 16 12 12 - - -

Oak 63 35 20 16 12 16 - - -

Acacia 55 20 16 16 12 16 - - -

Trivium I 55 30 24 16 16 16 - - -

Trivium II 50 25 20 16 16 16 - - -

Trivium III 56 25 20 12 12 12 - - -

Trivium IV 56 40 40 16 16 16 - - -

Auditorium - 125 125 - - - - - -

Trivium I + II 110 50 50 24 20 24 - - -

Trivium II + III 110 - - - - - - - -

Trivium III + IV 112 80 80 40 28 40 - - -

Trivium 222 - - - - - Op aanvraag - Op aanvraag

Lobby - - - - - Op aanvraag Op aanvraag

Brasserie - - - - - 60 60 75

Restaurant - - - - - 100 100 100

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Hotel-Restaurant Trivium is eenvoudig en snel te bereiken vanaf de A58 en ligt 
slechts op 10 kilometer afstand vanaf Breda. Het hotel biedt gratis parkeermogelijkheid 
aan voor gasten.

Contact hotel

Fletcher Hotel-Restaurant
Trivium
Trivium 72
4873 LP Etten-Leur

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)76 501 00 41
E sales@fletcherhoteltrivium.nl
W www.fletcherhoteltrivium.nl

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

Gratis WiFi

Gratis parkeren

Fitnessruimte

(Elektrische) 
fietsverhuur

Wellnesscenter met o.a. 
sauna, afkoelzwembad 
en beautysalon

Vergaderzalen

Feestzalen

Terras

BBQ mogelijkheden

À la carte restaurant

Brasserie en bar


