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Nachtje weg en dagje winkelen - Sun en bubbels special

Rotterdam Shop weekend
Ontdek de stad Rotterdam en ga heerlijke winkelen met vriendinnen. Loop eens door de Koopgoot en zoek een leuke restaurant op in de stad.
Het hotel is uniek gelegen in het centrum, aan het water èn aan de voet van de Erasmusbrug!

Beleef Rotterdam
Het hotel is een perfecte uitvalsbasis voor een bezoek aan Rotterdam. De belangrijkste bezienswaardigheden, de Markthal, winkels en het
uitgaansleven bevinden zich op loopafstand. Het hotel is bovendien uitstekend bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer. Een
ideale locatie voor uw zakelijk verblijf, congres, feest of weekendje weg.

Het hotel
Het volledig airconditioned hotel biedt 263 sfeervolle gastenkamers, vergader-, congres- en feestfaciliteiten tot 350 personen, een restaurant
"Aan het Water en Bar & Brasserie "Water". Hotelgasten kunnen gratis gebruik maken van Wellnessclub H2O op de 8e etage. In het gehele
hotel kunt u gebruik maken van gratis Wireless Internet. Inntel Hotels Rotterdam Centre is het enige hotel in de regio die deze service
onbeperkt en gratis aanbiedt.

De kamers
Alle 263 airconditioned kamers zijn warm en modern ingericht, voorzien van een luxe badkamer met bad, douche en toilet. De kamers
beschikken over een minibar, privé kluisje, televisie met inhouse movies en een GRATIS Wireless internetverbinding. Speciale niet-roken
kamers zijn beschikbaar. Op zoek naar het mooiste uitzicht van Rotterdam? Voor een toeslag van slechts € 40,00 per kamer boekt u een
Panorama met uitzicht op de Erasmusbrug en designinrichting! Er zijn ook Junior Hästens Suites beschikbaar met naar keuze privé sauna of
Sunshower (terwijl u doucht staat u onder de zonnebank).

Dit Shopping arrangement is inclusief:
1 Overnachting in een Waterfront kamer
Glas prosecco als welkomst drankje
Internationaal ontbijtbuffet met ‘champagne’
Gratis toegang tot Wellness Club H2O en Life Fitness Gym
Entree Holland Casino
Stadsplattegrond

Prijs: vanaf € 57,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
In Rotterdam is 6,5% toeristenbelasting van toepassing. Toeslag voor een 1-persoonskamer is € 40 per nacht.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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