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Met een elf hectaren tellend eigen duingebied en kunstenaarsdorp Bergen op steenworp
afstand is hotel blooming – al zeggen we het zelf - het leukste hotel van Nederland en in ieder
geval alles behalve standaard. Bij blooming komt iedereen tot bloei. Van rustzoekers tot
zakenmensen en van families tot leergierigen.
blooming inspireert, creëert, prikkelt en ontspant. Van ontvangst tot vertrek. Van ontbijt tot
diner. Van bedtijd tot wakker worden. blooming heeft zich in meer dan een halve eeuw
ontwikkeld tot wat het nu is. En we hebben ons stellig voorgenomen te blijven verrassen,
iedere dag weer. In een natuurrijke omgeving, die blooming heet, het draait om aandacht,
creativiteit en eigenzinnigheid. Ons doel is een blijvende bijzondere herinnering.
Inchecken vanaf 15.00 uur.
Uitchecken tot 11.00 uur. Op zondag tot 12.00 uur.
Onze toeristenbelasting bedraagt € 2,50 per persoon per nacht.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
rooms
01 suite heaven beyond
01 waterfront suite
03 family lofts
04 roomy rooms
36 unlimited rooms
51 regular rooms
10 basic rooms
08 small rooms
14 just me rooms

suite heaven beyond
2-persoons Coco-Mat bed van een XL formaat (2.20 x 2.00 meter)
stapelbed (0.90 x 2.00 meter) met twee eigen televisies
twee 1-persoons Coco-Mat bedden
badkamer met ‘blue moon’ bad en een douchestoomcabine
uitzicht over het Schoorlse bos en duingebied
gratis wifi, kluis, 3 televisies, werkplek
waterfront suite
2-persoons Coco-Mat bed van een XL formaat (2.20 x 2.00 meter)
kinderbedstede (0.70 x 1.50 meter) met twee eigen televisies
badkamer met ‘blue moon’ bad en een douchestoomcabine
gelegen aan een vijverpartij en voorzien van een in de vijver verzonken terras
gratis wifi, kluis, 2 televisies, werkplek
family loft
2-persoons Coco-Mat bed (1.80 meter)
2 stapelbedden (0.90 x 2.00 meter) of drie 1-persoonsbedden
eigen badkamer met regendouche
gratis wifi, kluis, televisie en werkplek
alleen via een trap bereikbaar
roomy room
2-persoons Coco-Mat bed (1.80 meter)
kinderbedstede (0.70 x 1.50 meter) met twee eigen televisies
eigen badkamer met regendouche en ligbad
soms voorzien van (Frans) balkon of gelegen aan de duinen
gratis wifi, kluis, 2 televisies, werkplek
unlimited room
2-persoons Coco-Mat bed (1.60 of 1.80 meter)
eigen badkamer met regendouche en ligbad
soms voorzien van whirlpool, stoomcabine, infraroodcabine en/of sunshower
uitzicht over het duingebied of over de vijver
soms voorzien van (Frans) balkon of terras
gratis wifi, kluis, televisie, werkplek

regular room
2-persoons Coco-Mat bed (1.80 meter)
eigen badkamer met douche
uitzicht over het duingebied of over de vijver
gratis wifi, kluis, televisie, werkplek
basic room
kleinere 2-persoonskamer, kamerformaat ca. 8m2
2-persoons Coco-Mat bed (1.60 meter)
eigen badkamer met regendouche
gratis wifi, kluis, televisie, werkplek
alleen per trap bereikbaar
small room
kleine 1/2-persoonskamer, kamerformaat ca. 6-8 m2
2-persoons Coco-Mat bed met twijfelaar (1.40 meter)
eigen badkamer met regendouche
gratis wifi, kluis, televisie, werkplek
alleen per trap bereikbaar
just me room
kleine 1-persoonskamer, kamerformaat ca. 6m2
1-persoons Coco-Mat bed (1.00 meter)
eigen badkamer met regendouche
gratis wifi, kluis, televisie, werkplek
alleen per trap bereikbaar
faciliteiten
Luieren doe je binnen in de leeskamer bij de open haard. Of buiten in het 11 hectare tellend
eigen duingebied waar we een zon- en ligweide hebben. Eten kun je in het restaurant vigor of
in brasserie ‘aan de waterkant’. Kinderen mogen zich uitleven in de kinderkamer - verboden
terrein voor de ouders. Voor mensen die zaken willen doen in een sfeervolle omgeving, zijn er
vergaderruimtes en voor een ieder die toe is aan ontspanning is er een groot verwarmd
zwembad met whirlpool en sauna.

kunst
Waar je ook kijkt, overal kom je het werk van kunstenaars tegen. Trots zijn we ook op een
fotoserie van Cas Oorthuys uit het Rotterdams Fotomuseum. Cas maakte deze foto’s lang
geleden in het pand van blooming hotel.
restaurant vigor
(H)eerlijk eten in een ongedwongen sfeer, het gevoel van eten in een woonkeuken bij goede
vrienden. Vigor staat voor passie en energie. Onze trots in het restaurant is de houtoven.
Maar die oven is er niet alleen vanwege de sfeer. Hij is er vooral omdat de kok er allerlei
gerechten in kan roosteren of bakken. Vis bijvoorbeeld, zo hebben we op de kaart zeebaars in
zoutkorst gehad, een groot succes. Of groenten, zoals truffelaardappels, aubergines en
tomaten uit eigen tuin. Tijdens het ontbijt worden er brood en eieren in gebakken. En
natuurlijk gaan er pizza’s – met vanzelfsprekend een knapperige, dunne bodem - de oven in.
Kinderen die iets te vieren hebben (of omdat ze het leuk vinden), maken hun eigen pizza.
De chef-kok omschrijft zijn keuken als Provençaals mediterraan met blooming flair. De
gerechten zijn puur. De ingrediënten, die zoveel mogelijk uit de eigen moestuin en van de
boeren uit de regio komen, eerlijk.
zaken doen
de bijeenkomst, de grootte van het gezelschap en de wensen op het gebied van technische
faciliteiten, er is altijd een geschikte ruimte voor handen. De ligging van de zalen, direct aan de
vrije natuur, geeft een gevoel van vrijheid en ruimte. blooming is van mening dat ook de
omgeving bijdraagt aan het rendement van je bijeenkomst.
zwembad, sauna en whirlpool
blooming hotel heeft een overdekt zwembad met whirlpool en sauna. Het 16 meter lange
zwembad is uitgerust met massagestralen en heeft een constante temperatuur van 30
graden. Hotelgasten maken gratis gebruik van het zwembad, de sauna (badkleding verplicht)
en de whirlpool.

overzicht vergaderruimtes blooming hotel
oppervlakte

theater

u-vorm

carré

de filosoof
de denker
de reiziger
de boodschapper
de speler
de helper
de spreker
de drager
de rechter
de linker
de danser
de muze
de dichter
de kenner
de inspirator
de ontdekker
de schrijver
de idealist
de baas
de wachter

90
38
73
51
38
90
73
65
60
60
78
52
23
35
60
57
33
53
21
72

60
60
24
60
60
30
40
40
60
24
18
24
16
-

24
10
24
12
10
24
24
18
18
18
20
06
10
14
12

30
12
30
14
12
30
30
20
22
22
23
12
08
14
22
12
16
08
14

combinatiezaal
de rechter en de linker

120

100

30

40

