Win een romantisch weekend in het Mainport hotel
We komen weer bijna aan bij de meest romantische dag van het jaar: Valentijnsdag. Of je het nu een
overdreven feestdag vindt, of het je belangrijkste dag van het jaar is, het is altijd leuk om elkaar iets
cadeau te geven op 14 februari. Vakantiedealwebsite Holidayguru heeft dit jaar een romantische
winactie: een weekend in het luxe Mainport hotel in Rotterdam!
Een overnachting aan de oevers van de Maas, vanuit een luxe Waterfront kamer. Vanuit de jacuzzi heb
je uitzicht over de beroemde Erasmusbrug. Naast deze enorme jacuzzi staat in de Waterfront kamer een
XL Kingsize bed en kun je in de badkamer stomen in je eigen privé sauna. Spa Heaven, de wellness op de
8e verdieping van het hotel, is gratis toegankelijk voor hotelgasten en biedt een hamam, overdekt
binnenzwembad en Finse panoramasauna, wederom met spectaculair uitzicht.
Verras jij je geliefde dit jaar met een romantisch weekendje in Rotterdam? Je kan meedoen met deze
winactie tot en met 13 februari, en op 14 februari zal de winnaar bekend worden gemaakt. De verdere
instructies voor het deelnemen vind je op de website van Holidayguru. Succes!
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