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Mainport by Inntel Hotels verenigt alle continenten
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Zo internationaal als de stad
Met 140 nationaliteiten en één van de grootste havens ter
wereld toont Rotterdam vandaag de dag een uitgesproken
internationaal karakter. Dit is permanent tot thema
verheven in het Mainport Hotel, dat op vijfsterrenniveau
alle continenten verenigt. Het kenmerkt zich tevens
door een unieke architectuur en een rijkdom aan
wellnessfaciliteiten.
Tekst Aart van der Haagen

A

an de voet van de Erasmusbrug, daar waar de
verlengde Coolsingel en de Maasboulevard elkaar kruisen, torent Mainport fier boven de Maas
uit. De dynamiek van de internationaal georiënteerde
havenstad laat zich ultiem voelen op deze plek, die zich
op loopafstand van de belangrijkste winkelstraten met
de Markthal en de Koopgoot (officieel Beurstraverse) bevindt. “Veel Rotterdammers kennen onze locatie van het
vroegere IMAX-theater, dat hier stond”, vertelt Linda van
den Berg, Director of Sales van Mainport, dat in mei 2013
zijn deuren opende. Daarmee verwierf de Maasstad, die
zich kenmerkt door zijn even eigenzinnige als stijlvolle

gebouwen, een nieuw architectonisch hoogstandje. “We
maken deel uit van de wereldwijde organisatie Design
Hotels, met 300 stuk voor stuk unieke accommodaties.”
Het betreft dus nadrukkelijk geen keten met een blauwdruk voor alle vestigingen.
SPA HEAVEN

Mainport by Inntel Hotels slaat een brug naar de havenfunctie die zo bepalend is voor het karakter voor deze
stad, gecombineerd met een internationale allure. “Elke
verdieping vertegenwoordigt een eigen continent, wat
onder meer tot uitdrukking komt in de prints op de
muren en de op maat vervaardigde meubels”, licht Van
den Berg toe. “Bij Afrika zie je veel donker hout, bij Polar
juist lichte tinten. De bureaus bevatten een landkaart
onder glas, terwijl je in de lobby een enorm kompas en
achter de receptie een nautische kaart vindt. Zo bieden we zakelijke gasten van overal ter wereld een sfeer
die verbinding maakt met hun roots. ‘A gateway to the
world’, zeg maar.” Daarnaast behoort wellness tot de
speerpunten van Mainport. “Alle gasten beschikken over
een eigen jacuzzi en zeventig van de 215 kamers bevatten een privésauna met uitzicht over het water of over
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de stad. Op de achtste verdieping bevindt
zich Spa Heaven, met onder andere twee
hammam-behandelkamers, een Finse
panoramasauna, een Turks stoombad,
het enige zwembad van alle Rotterdamse
hotels, een solarium, een relaxruimte en
een uitgebreide fitnessclub met vele apparaten. Al deze faciliteiten zijn dagelijks
tussen 06.00 en 23.30 uur beschikbaar,
exclusief voor hotelgasten.”
SPECTACULAIRE BELEVENIS

Op kadeniveau ligt, met een eigen terras
en aanlegsteiger voor de watertaxi, het
restaurant Down Under. “Een concept
dat onder het motto ‘East meets West’
het internationale element onderstreept”,
vertelt Van den Berg. “De keuken komt
verrassend uit de hoek met gerechten
uit allerlei landen en culturen, van een
Argentijnse steak tot sushi. We kopen
natuurvlees van Kaldenberg in en werken
met diverse nationale of lokale producten, zoals zoetigheden van de typisch
Rotterdamse banketbakker Koekela.
Willen de gasten even de lunch laten zakken, dan kunnen ze een enerverende Rib
Experience ondergaan. Dat betekent dat ze
staand in een ribboot met 120 km/h over
de Maas vliegen; een spectaculaire belevenis. Overigens behoort ook een varend
diner tot de mogelijkheden. Verder hebben
onze cocktailbar On the Rocks, vernoemd
naar een wijk in Sydney die zich momenteel erg ontwikkelt. Op verzoek geven we
daar workshops en zo zijn er nog tal van
andere activiteiten beschikbaar.”

THEATEROPSTELLING

Het bijzondere vijfsterrenhotel in hartje
Rotterdam profileert zich ook als een
congresaccommodatie. “Op straatniveau,
dus makkelijk bereikbaar zonder trap of
lift, hebben we een zaal van 600 vierkante
meter met een theateropstelling voor
maximaal 450 gasten en prachtig uitzicht
over het water via ramen van onder tot
boven”, zegt Van den Berg. “Wanneer we
de lobby erbij betrekken, is het heel makkelijk om een registratiebalie, banners en
stands te plaatsen, zonder gesjouw naar
boven. Met behulp van flexibele, geluiddichte wanden kunnen we tot zeven
afzonderlijke zalen creëren, bovendien
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beschikken we over een luxe boardroom
tot zestien personen. Betrekken we het
aangrenzende Inntel Hotels Rotterdam
Centre erbij, dan verwelkomen we probleemloos 800 zakelijke gasten extra en
komen we in totaal aan bijna 500 kamers.
Verder bieden we de bezoekers een eigen
valet parking met veertig plaatsen en aanvullende parkeergelegenheid op loopafstand.” Met dit alles positioneert Mainport
zich als een unieke plek voor ontspanning
en zakelijke activiteiten, passend bij de
dynamiek en de internationale allure van
de progressieve, bloeiende Maasstad.
www.mainporthotel.com
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