32 REIZEN

DE TELEGRAAF
ZATERDAG 29 APRIL 2017

Mainport Hotel, Rotterdam

Hotel
van de
week

Divagedrag in Rotterdam
’M
Een goed
hotelbed,
een fijne
douche, een
perfecte
service.
VRIJ kroont
elke week
een hotel tot
Hotel van
de week.

ainport is het meest luxe hotel
van Rotterdam’, lezen we op de
website. Ha! Enig divagedrag is
ondergetekende niet vreemd, dus dat zullen we nog weleens zien, want roepen is
een, maar waarmaken is twee.
Eenmaal in de indrukwekkend ruime
lobby begint het al. De mannelijke inchecker gebaart dat ik voor mag: ’Lady’s first’.
De deur wordt voor me opengehouden, de
uiterst vriendelijke receptioniste wijst me
de glazen lift met uitzicht van jewelste,
waarnaast prijzen met titels als ’Beste luxe
hotel van Nederland’ en ’Beste wellnessfaciliteiten van Nederland’ me triomfantelijk
aankijken.
Kan allemaal, maar voorlopig heb ik nog
geen kamer gezien en de verwachtingen
zijn hooggespannen.
Op naar de tiende, waar hoopvol de
zware deur wordt opengezwaaid… en ik
oog in oog sta met een loeigrote ronde
jacuzzi met door de hoge ramen uitzicht
op de befaamde Erasmusbrug. Of op rechts
uitzicht op de metersgrote flatscreen, met
erachter werelds behang. Of op het kingsize bed, met ervoor een designbank.
Dat wordt bubbelen! Ná het bezoek aan
de privésauna die in de royale badkamer
met regendouche zit. Mits ik niet blijf
hangen bij de spiegel met ingebouwd televisiescherm (!).
Natuurlijk, de mensen bij Mainport zijn
slim en weten de verslaggever extra in de
watten te leggen (dank voor de bonbons!),
maar opvallend is dat álle bezoekers een
persoonlijke en uiterst vriendelijke behan-

deling krijgen. Elke kamer beschikt over
een whirlpool en televisie in de spiegel.
Oók in de standaardkamers. Die je vooral niet standaard mag noemen, want dan
word je direct gekielhaald, om maar even
in het waterthema – dat dit hotel heeft – te
blijven. De City XL-kamer is dan ook verre
van standaard, met haar faciliteiten en
grootte: zo’n 36 vierkante meter.
Langzaam maar zeker komt het besef en
moet deze diva toegeven: dit zou weleens
het meest luxe hotel van Rotterdam kunnen zijn. En het beste luxe hotel van Nederland. Met de beste wellnessfaciliteiten.
Sigrid Stamkot

In ’t kort
• Interieur
Elke verdieping is anders ingericht.
• Ligging
Hartje centrum, uitkijkend op
Euromast en
Erasmusbrug.
• Service
Met een
hoofdletter
S.
• Opvallend
Mainport en
haar 4sterren
zusterhotel
Inntel zijn de
enige Rotterdamse hotels met een
zwembad.
• Praktisch
Kamerprijs
vanaf €160
(City XLkamer),
mainporthotel.com.

