
HOTEL-RESTAURANT KASTEEL ERENSTEIN
Fletcher Hotel-Restaurant Kasteel Erenstein is gevestigd 
in een authentieke Limburgse carréhoeve, met op het 
omringende landgoed het 14e eeuwse Kasteel Erenstein, 
wat het een unieke locatie maakt voor uw meetings en 
events. Het kasteel in Kerkrade is omgeven door een 
slotgracht en heeft een schitterende kasteeltuin, wat zeker 
in de smaak zal vallen voor een zakelijke bijeenkomst. In 
de groene Limburgse omgeving is veel te ontdekken. Breng 
bijvoorbeeld een bezoekje aan het Drielandenpunt, ga een 
dagje naar de bruisende stad Maastricht óf maak mooie 
wandel- of fietstochten over de routes welke nabij het hotel 
beginnen.

MEETINGS & EVENTS
Ontdek de zakelijke mogelijkheden bij Fletcher Hotel-
Restaurant Kasteel Erenstein en vergader net zoals de 
ridders van de ronde tafel in een heus kasteel. De acht 
multifunctionele zalen met een capaciteit tot 350 personen 
en de beeldige kasteeltuin zijn geschikt voor elk type meeting 
of event. Wij helpen u graag al uw wensen te vervullen en 
maken met plezier een arrangement op maat. Het hotel heeft 
een culinair à la carte restaurant wat onder andere ook voor 
een zakelijk diner kan worden ingezet. In de 45 comfortabele 
kamers en met ruim 160 gratis parkeerplekken kunnen u en 
uw gezelschap onbezorgd zakelijk overnachten.

Vergaderen in een kasteel

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!
•  Kabelbaan in Valkenburg, te combineren met lasergamen 

en rodelen.
•   Mountainbiken in de unieke omgeving.
•  BubbelSoccer met uw gezelschap in Kerkrade.
•  Een partij bowlen in Kerkrade.
•  Skiën in een van de grootste indoor skihallen van Nederland.

TOT

350
PERSONEN

8
ZALEN

45
KAMERS
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Gratis WiFi Lift

Vergader- en 
feestzalen

Laadpalen 
elektrische auto

Gratis parkeren

(Elektrische) 
fietsverhuur

À la carte restaurant

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Hotel-Restaurant Kasteel Erenstein is gelegen in het Limburgse Kerkrade, in de 
buurt van het Drielandenpunt. Het hotel ligt op minder dan 10 minuten afstand van de 
A76 en is daardoor goed te bereiken.

Contact hotel

Fletcher Hotel-Restaurant 
Kasteel Erenstein
Kerkradersteenweg 4
6468 PA Kerkrade

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)45 - 546 13 33
E info@kasteelerenstein.nl
W www.kasteelerenstein.nl

M2 Theater Cabaret Carré School U-vorm Diner Receptie

Hof van Erenstein 385 230 120 60 - 50 225 500
Peter Caspa Poyckzaal I 77 55 45 32 - 30 60 80
Peter Caspar Poyckzaal II 60 45 45 26 - 24 45 50
Huyn van Amstenrade I 66 45 30 - - 22 - -
Huyn van Amstenrade II 63 30 30 - - 20 - -
Adam van Ederen 66 35 25 20 - 20 24 35
De Grupello 48 20 16 16 - 16 - -
Le Salon 52 22 18 - - 18 - 50
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