
HOTEL-RESTAURANT
DE SCHEPERSKAMP ««««

Het Fletcher-Hotel Restaurant De Scheperskamp in Lochem 
heeft een rijke historie, waar je de echte Achterhoekse 
gastvrijheid zult ervaren. Vanuit het hotel volg je direct één 
van de ontelbare fiets- en wandelroutes die je leiden door de 
Lochemse bossen, weilanden en houtwallen. Maak tijdens 
jouw verblijf gebruik van het binnenzwembad of de sauna of 
speel een potje darts. Tevens kun je hier een fiets of E-bike 
huren om de groene omgeving te ontdekken. Na een dag 
vergaderen kun je heerlijk aanschuiven in het culinaire hart van 
het hotel.

MEETINGS & EVENTS
Wil je vergaderen in de Achterhoek? Dan reserveer je één van 
de vergaderzalen bij Fletcher Hotel-Restaurant 
De Scheperskamp. De unieke ligging in de Lochemse bossen 
zorgt voor een perfecte bestemming om met jouw personeel 
of partners bijeen te komen. Fletcher Hotel-Restaurant 
De Scheperskamp biedt de ideale zakelijke locatie met 
5 multifunctionele vergaderzalen en een capaciteit tot 150 
personen. Daarbij bieden we 50 hotelkamers voor een 
zakelijke overnachting.

Vergaderen in de Achterhoek

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

• Maak een rondrit met een paardentram
• Kies voor een mountainbiketour door de bossen
• Speel het spel ‘Wie is de Mol?’
• Volg een workshop boogschieten
• Verken de omgeving met een GPS-tocht

TOT

150
PERSONEN

5
ZALEN

50
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 Receptie

IJssel - Berkel 160 100 90 80 85 70 100 150

Berkelzaal 90 40 45 35 40 30 50 50

IJsselzaal 70 30 40 25 30 20 35 35

Reggezaal 100 50 - 40 45 35 50 75

Slingezaal 90 40 40 35 40 30 - -

Schipbeekzaal 60 25 20 18 20 15 - -

Wintertuin 40 - - 10 - 8 - -

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel

Fletcher Hotel-Restaurant De Scheperskamp wordt omringd door natuur en ligt 
ongeveer 45 kilometer van Apeldoorn. Op het terrein van het hotel is voldoende 
parkeergelegenheid aanwezig. Je kunt hier gratis gebruik van maken. Het hotel is ook 
goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Treinstation Lochem ligt op 10 minuten lopen 
vanaf het hotel en de bushalte bevindt zich op 3 minuten lopen.

Contact hotel

Fletcher Hotel-Restaurant
De Scheperskamp
Paasberg 3
7241 JR Lochem

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)573 - 254 051
E info@hotelscheperskamp.nl
W www.hotelscheperskamp.nl

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

Gratis WiFi

Biljart/pooltafel en 
darts

Binnenzwembad

Sauna en solariumGratis parkeren

(Elektrische) 
fietsverhuur

Terras

Tuin

BBQ mogelijkheden

À la carte restaurant


