Hotel Ibis Asunción
http://bit.ly/30CfqPu

O hotel fica bem pertinho de tudo. Você tem os dois melhores Shoppings de Assunção, Del Sol
y La Galeria, a menos de 500 metros de distância. O Centro Histórico e o Teatro Municipal
ficam a apenas 7km. O Zoologico e Jardim Botânico a 3,5km.
Se você precisa de um hotel de qualidade impecável a um preço justo, o Ibis Asunción é para
você.
O café da manhã buffet é servido todos os dias no hotel de 4 a 12hs. A recepção trabalha 24
horas por dia e os funcionários falam português, espanhol e inglês.
O hotel Ibis Assunção é um dos mais procurados por quem faz uma rápida visita de negócios
ou quem vem a Assunção pelo turismo. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional
Silvio Pettirossi, a 15 minutos de carro.

Veja Mais Fotos
Avaliação dos Hóspedes Recentes
O hotel Ibis Asunción é um dos locais mais bem classificados em Assunção! Os hóspedes
estão mais felizes com ele em comparação com outras propriedades na área. Eles
classificaram em 9,3 para uma viagem de duas pessoas.
Confira alguns feedbacks:

Reserve ao
Menor Preço – Ibis Asunción
O Hotel Ibis em Assunção é a sua melhor escolha quando se trata de custo-benefício. As
acomodações são confortáveis e limpas. As instalações do hotel são agradáveis e relaxantes.
Garanta um preço incrível para o Hotel Ibis Asunción. Insira as datas da sua viagem a
Assunção no campo de busca abaixo para iniciar sua reserva.
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Nas Instalações do Ibis Asunción Nós Oferecemos
● Internet grátis! WiFi está disponível em todas as áreas e é gratuito;
● Estacionamento privado gratuito está disponível no local (reserva não é necessária);
● Área de Descanso com Móveis ao Ar Livre, Business Center, Sala de TV;
● Recepção 24 horas, Depósito de Bagagens, Academia, Balcão de Turismo Check-in e
Check-out Express, Serviço de Transfer;
● Quartos Antialérgicos, Quartos com isolamento Acústico, Quartos para Famílias, Quarto
para Não Fumantes, Acomodações para Hóspedes com Mobilidade Reduzida;
● Lavanderia, Elevador, Cofre, Ar-condicionado, Aquecimento;
● Os animais de estimação não são permitidos.

O Hotel conta com um Restaurante

O restaurante do Ibis Assunção serve o café da manhã, refeições e bebidas. Você vai poder
desfrutar da deliciosa culinária Argentina com menu À la Carte.
Como Chegar ao Hotel ibis Assunção? Veja no Mapa
O hotel Ibis Asunción esta localizado na Avenida Aviadores Del Chaco 2060, 1771 – Assunção,
Paraguai. No centro comercial da capital, a poucos metros dos maiores shoppings e alguns
minutos das atrações turísticas mais importantes e do aeroporto.
Esse hotel fica em uma região privilegiada da cidade e de fácil acesso. Confira no mapa abaixo
como chegar ao hotel e o que há nos arredores.
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O Que Tem Por Perto?
Se hospedando no Hotel Ibis você não precisará se locomover muito pela cidade. Os pontos de
interesse mais próximos são:
● Shopping Del Sol 0.1 km
● Paseo La Galeria Shopping 0.2 km
● Mariscal López Shopping 2 km
● Asunción Casino/La Morena Bar 2.2 km
● Zoológico de Assunção e Jardim Botânico 3.5 km
● Estádio de Futebol Manuel Ferreira 4.4 km
● Estádio de Futebol Nicolas Leoz 4.6 km
● Avenida Carlos Antonio López 6.4 km
Bares, Restaurantes & Mercados
● La Guitarrita Restaurant 0.4 km
● Johnny B. Good 0.1km
● Paseo Carmelitas 1.2km
Aeroportos mais próximos
● Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi 7 km
Passagens Aéreas com o Menor Preço para Assunção, Paraguai Passagens aéreas
saindo de São Paulo Rio de Janeiro Recife Porto Alegre Salvador Belo Horizonte Curitiba
Brasilia Fortaleza Vitoria Goiania Belem Florianópolis Passagens aéreas até 30% mais
baratas Encontre sua promo Preço por passageiro, taxas já inclusas.  Pesquise
passagens aéreas  Pontos Turísticos Populares
● Baía de Assunção 6,4 km
● Catedral Metropolitana em Assunção 6,6 km
● Centro Cultural República 6,8 km
● Teatro Municipal Ignacio Pane 6,9 km
● Panteão Nacional de Heróis 6,9 km
● Teatro Guarani 7,4 km
● Centro Episcopal Paraguaio 7,1 km
● Museu Casa da Independência 7,1 km
● Rivera Apple 7,4 km
O post Hotel Ibis Asunción apareceu primeiro em Assunção Paraguai.

