
HOTEL-RESTAURANT NAUTISCH KWARTIER
Aan de kop van de Oude Haven, direct aan het Gooimeer, 
vindt u Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier. Dit 
moderne hotel in Huizen beschikt over luxe kamers met 
een prachtig uitzicht over het water. Na een intensieve 
vergaderdag of een actieve boottocht over het Gooimeer, kunt 
u genieten van culinaire heerlijkheden in Restaurant Marina 
Lounge of Pastarestaurant Laguna. Voor een gezellige borrel 
kunt u naar RIVA Wijnlounge. De omgeving van het hotel in 
Huizen is zeker de moeite waard om te bezoeken. Het leuke 
stadje bestaat uit typerende huisjes en wordt omringd door 
bos, heide en water. Ook de omliggende dorpjes die u hier 
vindt, bieden genoeg mogelijkheden voor vertier.

MEETINGS & EVENTS
Zoekt u een vergaderlocatie aan het water en midden in 
het land? Wilt u bijeenkomen met uw werknemers of een 
bijzondere mijlpaal met zakelijke partners vieren? Voor iedere 
gelegenheid is er een passende vergaderzaal. Met 10 zalen 
en een totale capaciteit tot 500 personen zijn er genoeg 
mogelijkheden. Ruim 8 van deze zalen zijn te vinden in De 
Kalkovens, een unieke, monumentale meeting en eventlocatie 
welke onderdeel is van Nautisch Kwartier. De rustieke zalen 
in De Kalkovens zijn tevens de ideale locatie voor de meest 
uiteenlopende feesten, partijen en vergaderingen.

Vergaderen aan het Gooimeer

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!

•	 Varen met een sloep of supersnelle powerboat
•	 Bootcamp in de buitenlucht
•	 Workshop smeden bij een echte smid
•	 Wandeling met een gids
•	 Karten of lasergamen bij de gebroeders Coronel
•	 Huur een e-bike of e-chopper

TOT

500 
PERSONEN

10 
ZALEN

80 
KAMERS

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



M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Receptie

Blushuis 170 110 48 26 36 16 80** 175

Paviljoen 150 65 32 24* 24 20 100** 175

Blushuis + Paviljoen - Op aanvraag 500

Tussenzolder 50 40 24 26* 12 24* 24 50

Mast 65 60 40 18* 30 26* 26*/48** 75

Fok 50 34 18 14* - 18* - -

Giek 30 20 12 12* 9 10* 12* 20

Voordek 25 - - 10* - 10* - -

Kiel 70 70 32 24 24 24* 32*/48** 75 

Havenmeester 75 60 44 34 32 26 26*/40** 75 

Kraaiennest 15 - - - - 8 - -

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier is eenvoudig bereikbaar via de A27 en ligt 
ongeveer een half uur rijden van Amsterdam. Ook met het openbaar vervoer is dit hotel 
bereikbaar. Vanuit Amsterdam en Hilversum vertrekken er regelmatig bussen die richting het 
hotel gaan. De bushalte bevindt zich op loopafstand. U kunt dit hotel zelfs per boot bereiken 
want Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier beschikt over een eigen aanlegsteiger.

*Blokopstelling / **Informele theateroptelling

Contact hotel

Fletcher Hotel-Restaurant
Nautisch Kwartier
Mastspoor 1
1271 GL Huizen

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)35 - 523 00 10
E info@hotelnautischkwartier.nl
W www.hotelnautischkwartier.nl

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

Gratis WiFi Café / Bar

E-bike en e-chopper 
verhuur

E-sloep verhuur

Gratis parkeren

Pastarestaurant 
Laguna

RIVA Wijnlounge

Terras

Restaurant  
Marina Lounge


