Genieten | Vertragen | Verbinden

Zoomers aan Zee
Strandhotel & Paviljoen in Castricum aan Zee

Mediakit 2022

Over ons
Zoomers is een familiebedrijf met een uniek concept. We staan voor kwaliteit en duurzaamheid en creëren
een totaalbelevenis voor onze gasten met goed eten en drinken, slapen in ons boetiekhotel en dit alles
direct aan zee en omringt door natura 2000 gebied.

Ons unieke concept
Strandhotel

Strandwinkel

Energieneutraal boetiekhotel
met 11 kamers en een
appartement.
Onze kamers kenmerken
zich door het luxe interieur
van HKliving, maar
gecombineerd met de
warmte van thuis.
Unieke locatie voor
fotoshoots.

Strandpaviljoen

Verkoop van de fijne
HKliving spullen die je op
de kamers vindt kopen en
nog veel meer!
Koffie to go, verschillende
dranken en snacks

Restaurant aan zee waar
we biologische
streekproducten serveren.
2 zalen waar bruiloften,
zakelijke evenementen en
particulier evenementen
plaatsvinden.

Onze missie

Onze visie

Genieten, vertragen en verbinden; met jezelf,
de mensen om je heen en je natuurlijke
omgeving.

Zoomers aan Zee is dé plek waar je (weer) in
verbinding komt: met jezelf, je familie/vrienden
en de natuur. We willen je weer in contact laten
komen met dat relaxte gevoel wat jou doet laten
(op)leven.

Werk, gezin, vrienden, hobby's en steeds langer
wordende to-do lijsten... Alles vraagt je aandacht
en soms ben je daar wel even klaar mee.
Bij Zoomers aan zee kun je weer helemaal
opladen, stoppen met het alsmaar doorgaan en
tijd voor jezelf nemen. Dus zet je telefoon uit, je
afwezigheidsassistent aan en laat je volledig
onderdompelen in het buitenleven aan zee.
Bij ons ervaar je het leven door weer écht te
leven. Zeg nou zelf: dat wil jij toch ook?

Aandacht geven aan kleine dingen en het creëren
van mooie momenten vinden wij erg belangrijk.
Of je nu een goed boek leest in een van onze
sfeervolle hotelkamers, onder het genot van een
lekker hapje en drankje een goed gesprek voert
in ons gezellige strandpaviljoen of een eindeloze
strandwandeling met je geliefde maakt; bij
Zoomers aan Zee maak je altijd dierbare
herinneringen die je voor de rest van je leven bij
je zult dragen. Wij verwelkomen jou graag op een
buitengewone plek in een Noord-Hollands
duinreservaat.
In deze oase van rust kom je thuis, ontspan je
en maak je (weer) verbinding.

We zijn genomineerd
Wat zijn we trots! We zijn genomineerd voor de
Entree Awards in de categorie beste nieuwe hotel
met minder dan 50 kamers.
De uitreiking is 21 maart 2022, dus nog lekker
lang genomineerd!

www.zoomersaanzee.nl | @zoomersaanzee | zoomers@zoomersaanzee.nl
+31 251 342 383 | Zeeweg 10 | 1901 NZ Castricum

Strandhotel Zoomers
De luxe van een hotel en de warmte van thuis naast het Nature2000 gebied.

Onze prijzen
Overnachtingen

Fotoshoots

We hebben 13 kamers en één
appartement.

Shoots kunnen plaats vinden in
de kamers of in het appartement.

Prijzen zijn afhankelijk van het type
kamer en seizoen.

Prijzen zijn afhankelijk van de
locatie en seizoen.

v.a. € 145,-

Groepen
Het is mogelijk om het hotel in zijn
geheel af te huren voor zakelijke
evenementen of bruiloften.

v.a. € 300,- tot € 1.000,-

prijs op aanvraag
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Strandpaviljoen Zoomers
Eten, drinken, vergaderen, trouwen, groepen vanaf 10 personen op een inspirerende locatie

Onze prijzen
Fotoshoots

Vergaderingen | Trouwen | Groepen
Zaalhuur
Vergaderarrangement
Trouwceremonie
Shared dining
Walking Diner
Barbeque
Hapjes

vanaf € 250,- per dagdeel
vanaf € 24,50 per persoon
€ 949,vanaf € 38,50 per persoon
vanaf € 38,50 per persoon
vanaf € 32,50 per persoon
vanaf € 3,50 per persoon

Shoots kunnen plaats vinden in
de zalen of in het restaurant.
Dit kan inclusief of exclusief
lunch geboekt worden.

v.a. € 750,-
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Onze kernwaarden
We werken graag samen met partijen die onze kernwaarden onderschrijven
Bijzonder warm welkom
Joviaal, dankbaarheid en vrolijkheid in elke communicatie. De gast staat altijd op de eerste plaats. Het gaat
erom dat gasten geen nummertje zijn, maar onze meest gewaardeerde gast.
Want elke gast verdient het beste van het beste.
Zorg voor jezelf, je naasten en je omgeving
We denken na over de kleinste details, zodat gasten echt kunnen ontspannen. We ontzorgen de gast en
creëren een totaal beleving.
Elk moment verdient namelijk grote aandacht.
Eerlijke kwaliteit
Glitter en glamour zul bij ons niet vinden, natuur en vrijheid daarentegen wel. De eerlijke kwaliteit en de
simpele eenvoud zie je terug in de biologische en lokale producten die we gebruiken en de unieke
samenwerking met het Hollandse en kwalitatief hoogwaardige interieurmerk HK-living.
Eerlijk en heerlijk.
Duurzaamheid
In onze visie staan duurzaamheid en energieneutraal ondernemen voorop. We hebben een verantwoorde
aanpak en zijn optimistisch en gedreven om een positieve verandering in de wereld teweeg te brengen.
There is no Planet B!
Ingetogen luxe
Onze unieke plek is een combinatie van huiselijke warmte en luxe in harmonie met de natuur. De eerlijke
materialen, warme tinten en heerlijke strand vibe ervaar je op al onze locaties. En om gasten thuis te laten
voelen hebben we een vleugje artistiek (kunst) geblend met een goede dosis optimisme.
Lieve jij, welkom thuis.
Familie
Zoomers is een familiebedrijf en familie staat dan ook centraal. De gasten en onze medewerkers
beschouwen we als onderdeel van onze familie. Het gaat altijd om mensen een warm hart toedragen.
In elke ontmoeting, ontmoet je jezelf.

Deze bedrijven weten ons al te vinden voor vergaderingen

Deze bedrijven weten ons al te vinden voor fotoshoots
Libelle | MyMarini | Cabau Lifestyle
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