
HOTEL-RESTAURANT TEUGEL UDEN-VEGHEL
Ontdek de mogelijkheid om natuur te combineren met 
diverse zakelijke doeleinden bij Fletcher Hotel-Restaurant 
Teugel Uden-Veghel. Zelfs vanuit de zalen ervaart u al een 
buitengevoel. Dit sfeervolle hotel met vele faciliteiten ligt aan 
natuurgebied De Maashorst én tussen de bruisende steden 
Nijmegen, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven in. Het organiseren 
van een bijeenkomst of het boeken van een zakelijke 
overnachting kan dus in het groen terwijl u alsnog dichtbij 
de stad bent. Tijdens uw verblijf kunt u genieten van het Bar 
Bistro Duco Restaurant en de vele andere faciliteiten die het 
hotel aanbiedt.

MEETINGS & EVENTS
Op zoek naar een locatie in Noord-Brabant voor een 
ontspannen en inspirerende vergadering, training of 
evenement? Dit hotel biedt een prachtig decor voor alle 
bijeenkomsten die u kunt organiseren in een van de 7 
beschikbare vergaderzalen. Deze beschikken over een 
bijzonder goede akoestiek, veel daglicht en alle benodigde 
audiovisuele middelen. De zalen kunnen zowel apart als 
gekoppeld worden ingezet wat het hotel perfect maakt voor 
grote en kleine zakelijke bijeenkomsten.
Buiten is er zelfs nog meer mogelijk! Want het hotel beschikt 
over een groot buitenterrein, ideaal voor breakoutsessies en 
teambuilding activiteiten.

Samen klimmen naar succes

TEAMBUILDING
Aan faciliteiten geen gebrek: klimmen in het klimpark, een 
hole-in-one op de midgetgolfbaan of een potje bowlen. Het 
hotel heeft een uniek en gevarieerd aanbod voor bedrijfsuitjes 
en teambuilding. Ook in de omgeving kunt u uitermate goed 
terecht. Ontdek bijvoorbeeld het nabijgelegen natuurgebied of 
ga op pad met de e-chopper.

Breidt uw bijeenkomst uit met een activiteit! Sportief of 
creatief? Alles is hier mogelijk. Uiteraard mag een afsluiting 
met een borrel en BBQ niet ontbreken.

TOT

600 
PERSONEN

7 
ZALEN

50 
KAMERS

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

Teugel Uden-Veghel



M2 Theater Cabaret Carré U-vorm Diner Feest

Breukrand 184 75 64 40 30 60 150

De Horst (H) 70 40 30 22 20 20 -

De Slenk (S) 112 80 36 32 22 30 -

Bedaf (B) 117 85 80 36 28 40 -

Slabroek (S) 117 85 60 36 28 50 -

Combinatie: B-S 234 150 70 72 56 90 250

Combinatie: H-S 182 120 66 54 42 60 120

Combinatie: H-S-B 299 260 160 90 70 90 350

Combinatie: H-S-B-S (met bar) 416 400 225 - - 400 600

Maashorst 40 - - 16 15 - -

Boardroom De Dreef 16 - - 9 8 - -

ZAALCAPACITEIT

Bereikbaarheid hotel 
Het hotel is gemakkelijk te bereiken via de A50. Neem afslag 14 richting Vorstenbosch, 
ook bij de rotonde houdt u Vorstenbosch aan. Als u vervolgens de Karperdijk afrijdt, 
komt u uit bij het parkeerterrein van Fletcher Hotel-Restaurant Teugel Uden-Veghel waar 
u gratis gebruikt van kunt maken. Komt u liever met het openbaar vervoer? Op nog geen 
5 minuten loopafstand van het hotel bevindt zich een bushalte.

Contact hotel 
Hotel-Restaurant 
Teugel Uden-Veghel 
Bedafseweg 22 
5406 TM Uden

HOTELFACILITEITEN

T +31(0)413 - 263 088
E info@hotelteugel.nl
W www.hotelteugel.nl

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

Teugel Uden-Veghel

Gratis WiFi Bar Bistro DuCo

Gratis parkeren

E-bike en e-chopper 
verhuur

Bowling

Vergader- en 
feestzalen

Outdoor terrein

Elektrisch laden


