we are
blooming

algemene
gegevens

blooming hotel

adresgegevens
blooming hotel		
Duinweg 5
1861GL Bergen
Landgoed Het Hof
Eeuwigelaan 1
1861 CL Bergen
blooming beach
opgang Parkweg 37
1865 AG Bergen aan Zee
contactgegevens
t. 		
072 5820520
f. 		
072 5520580
e-mail 		
welcome@weareblooming.com
e-mail zakelijk yourbusiness@weareblooming.com

Het Hof

extra gegevens
KvK		
37099822
BTW		
NL 8104.65.097.B01
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, draait het om
aandacht, creativiteit en eigenzinnigheid. Ons doel is een
blijvende bijzondere herinnering.
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blooming beach

blooming
hotel

kamer beschrijving

Met een elf hectaren tellend eigen duingebied en kunstenaarsdorp
Bergen op steenworp afstand is hotel blooming, in 2018 door
Zoover uitgekozen tot beste accommodatie van Noord-Holland,
in ieder geval alles behalve standaard. Bij blooming komt iedereen
tot bloei. Van rustzoekers tot zakenmensen en van families tot
leergierigen.

just me room
• compacte eenpersoonskamer (6 m2)
• Coco-Mat bed (1.00 meter of 1.40 meter breed)
• badkamer met regendouche
• gratis wifi, kluis, televisie en werkplek
• alleen via een trap bereikbaar

hotel informatie

basic room
• compacte tweepersoonskamer (8 m2)
• tweepersoons Coco-Mat bed (1.60 meter breed)
• badkamer met regendouche
• gratis wifi, kluis, televisie en werkplek
• alleen via een trap bereikbaar

Inchecken		
Uitchecken 		
			

vanaf 15.00 uur.
tot 11.00 uur.
Op zondag tot 12.00 uur.

Onze toeristenbelasting bedraagt € 2,50 per persoon per nacht.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
onze kamers
24
10
50
36
4
4
1
1

just me rooms
basic rooms
regular rooms
unlimited rooms
roomy rooms
family lofts
waterfront suite
suite heaven beyond

family loft
• ruime familiekamer geschikt voor 4, 5 of 6 personen
• ieder met een unieke indeling
• tweepersoons Coco-Mat bed (1.80 meter breed)
• één stapelbed, twee stapelbedden of drie
eenpersoonsbedden
• badkamer met regendouche
• airconditioning
• gratis wifi, kluis, televisie en werkplek
• Nespresso machine
• alleen via een trap bereikbaar

regular room
• standaard tweepersoons kamer
• tweepersoons Coco-Mat bed (1.80 meter breed)
• badkamer met douche
• uitzicht naar het bosgebied of over de binnenvijver
• gratis wifi, kluis, televisie en werkplek
• op verzoek met terras (kleine toeslag)
• regular rooms zijn ingericht met een tweepersoonsbed of
met twee éénpersoonsbedden

Waterfront suite
• ruime kamer met zithoek, geschikt voor 2 volwassenen en
2 kinderen
• tweepersoons Coco-Mat bed (XL formaat van 2.20 x 2.00
meter)
• een kinderbedstede (0.70 x 1.50 meter) met eigen TV
• luxe badkamer met jacuzzi en een douche-stoomcabine
• gelegen aan een vijverpartij met terras
• climate control
• gratis wifi, kluis, televisie en werkplek
• Nespresso machine

unlimited room
• tweepersoons Coco-Mat bed (1.60 of 1.80 meter breed)
• badkamer met regendouche en ligbad
• uitzicht over het duingebied of over de binnenvijver
• voorzien van een (Frans) balkon of een terras (vast te
leggen voor een toeslag)
• climate control
• Nespresso machine
• gratis wifi, kluis, televisie en werkplek
• een beperkt aantal kamers zijn voorzien van connecting
doors
• een beperkt aantal kamers zijn voorzien van een duo
douche en een bubbelbad

Suite Heaven Beyond
• royale kamer, geschikt voor 5 - 6 personen
• kamer 1: slaapbank (1.40 x 1.90 meter) van Coco-mat,
bedstede (0.90 x 2.00 meter) met eigen TV,
• extra toilet
• kamer 2: tweepersoons Coco-Mat bed (XL formaat van
2.20 x 2.00 meter)
• luxe badkamer met ‘blue moon bubbelbad’, een douchestoomcabine en een tweede toilet
• uitzicht naar het bosgebied
• climate control
• gratis wifi, kluis, televisie en een zitje
• Nespresso machine

roomy room
• ruime familiekamer geschikt voor 2 volwassenen en 2
kinderen
• tweepersoons Coco-Mat bed (1.80 meter breed)
• een kinderbedstede (0.70 x 1.50 meter) met eigen TV
• badkamer met regendouche en ligbad
• 1 kamer is voorzien van een terras (vast te leggen voor
een kleine toeslag)
• climate control
• gratis wifi, kluis, televisie en werkplek
• Nespresso machine
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blooming
hotel

faciliteiten
zwembad, sauna & whirpool
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 28
graden. Hotelgasten maken gratis gebruik van het zwembad,
de sauna (badkleding verplicht) en de whirlpool.
lounge terras
aangrenzend aan de zwembadruimte en omringd door bomen
en duin heeft blooming hotel een loungeterras. Met meerdere
heerlijke ligbedden en volop zon is dit de ideale plek om na een
duik lekker te ontspannen.
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.

bar
Als een black box ligt de bar van blooming in het hart van het
hotel. De bar is de ideale plek om te eten en drinken, of dit nu
gezellig met een gezelschap is of intiem met z’n tweeën.
Probeer ook eens ons eigen blooming bier, de Bergensche
Blos. Gebrouwen van 100% biologische granen en water uit de
heilige bron van Adelbert.
private dining
Met je eigen groep, besloten dineren? Restaurant Vigor
beschikt over twee private dining rooms. De Kenner, geschikt
voor 14 gasten en de Ontdekker, met een open haard voorzien
van een imposante tafel met maar liefst 22 zetels.
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 in de tijd
dat blooming nog een Volkshogeschool was.
fietsverhuur
blooming hotel is een ideaal startpunt voor het op de fiets
ontdekken van het duingebied tussen Wijk aan Zee en Petten.
Fietsknooppunt 48 ligt achter het hotel. Bij de receptie is een
VVV kaart te koop van het natuurgebied. Fietsen zijn te huur bij
blooming en in onze fietsenstalling kun je ook een eigen fiets
stallen. Liever wat actiever? Op een steenworp afstand van
blooming hotel ligt één van de mooiste mountainbike routes
van Nederland.

we are blooming | factsheet 2019

een overzicht van de overige faciliteiten
• 11 hectare duingebied met zon- en ligweide
• 16 vergaderzalen
• boeken & tijdschriften
• blooming beach
• fietsenstalling
• gratis parkeren
• gratis wifi
• hotelshop
• kinderactiviteiten
• kinderzitjes
• kluis
• laadpalen voor elektrische auto’s
• massagesalon
• meerdere terrassen
• mindervalide kamer
• motorparkeerplek
• pannaveld
• piano
• pizzaoven
• roomservice
• speciale kinderkamer met veel speelgoed
• speeltuin ‘De Vrijbuiter’
• wandelroutes
• yoga
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blooming
business
blooming heeft sfeervolle, praktische en goed uitgeruste
vergaderruimtes voor trainingen, bijeenkomsten en
vergaderingen. 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.
nieuw bij blooming: stoelmassages
Wil je de deelnemers scherp houden tijdens de vergadering of
training? blooming biedt nu ook stoelmassages aan. Binnen 15
minuten kan men ontspannen en met nieuwe energie verder
met het programma.
business informatie
aantal vergader locaties		
3
aantal zalen			16
kleinste zaal			
25 m2
grootste zaal			
117 m2
vergader faciliteiten
overnachten mogelijk				
lunch / diner mogelijk				
onbeperkt koffie & thee
incl. Dopper
vers fruit 			
geluidsinstallatie aanwezig		
beamer / presentatiescherm aanwezig		
activiteiten beschikbaar		
draadloos internet aanwezig
direct toegang tot bos en terras vanuit vergaderzalen
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zalen overzicht
blooming hotel
zaal

oppervlakte

carré

u-vorm

cabaret

kring

theater

52 m2
42 m2

14
10

12
x

x
x

14
x

24
x

91 m2
30 m2
42 m2
92 m2
73 m2
56 m2
117 m2
36 m2
78 + 52 m2

30
30
10
30
30
22
2x20
12
23 & 10

26
26
x
26
26
20
40
10
20

36
36
x
36
36
30
60
x
32

30
30
x
30
30
24
50
10
35 + 14

60
60
x
60
60
35
100
x
60

55 m2
25 m2
57 m2

14
6
14

x
x
x

x
x
x

14
x
x

24
x
x

oppervlakte

theater

u-vorm

carré

grote terts
kleine terts

68 m2
35 m2

50
25

20
12

24
14

kwint
harmonie

25 m2
25 m2

x
x

x
x

10
10

De Boodschapper
De Denker
De Filosoof
De Reiziger
De Speler
De Helper
De Spreker
De Drager
De Regisseur
De Schrijver
De Danser & De Muze
De Wachter
De Baas
De Idealist

landgoed Het Hof
zaal
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blooming
beach

we are
blooming

beach is geopend van april tot en met september
blooming is the place to beach in Bergen aan Zee. Of je nu met
vrienden, familie of zakenrelaties bent. Starend over de zoute
zee met een heerlijk glas rosé in je hand en met het warme zand
onder je blote voeten, bewonder je de capriolen van de kitesurfers
in de ondergaande zon. Lekker languit op een strandbed, of
fanatiek tijdens een potje beachvolleybal, blooming beach biedt
het decor voor ultieme ontspanning.

blooming hotel

tafelen
blooming beach beschikt over een restaurant en terras waar je
heerlijk kunt genieten van smaakvolle gerechten.
vieren
vier je bruiloft, verjaardag of bedrijfsfeest bij blooming beach.
We bieden je het ultieme decor en geven je een overvloed aan
feestelijke mogelijkheden.
strandtent
de blooming beach strandtent is van april tot en met september
geopend in Bergen aan Zee. Reserveren voor de strandtent is
niet mogelijk. Bij blooming beach is het heerlijk genieten in een
ongedwongen sfeer. Vanwege een nieuw concept plaats je nu
zelf je bestelling aan de bar en haal je deze op zodra deze klaar is
om vervolgens lekker plaats te nemen met je voeten in het zand.

landgoed Het Hof

blooming beach

