Hotel Dazzler by Wyndham Asuncion
http://bit.ly/30vdng2

O Dazzler by Wyndham Asunción tem uma piscina ao ar livre em seu terraço, centro de spa,
academia e dois restaurantes.
Os quartos do Hotel Dazzler by Wyndham Asunción são modernos e elegantes. Em todos eles
há TV de tela plana a cabo, frigobar, ar-condicionado, banheiro privativo e a melhor vista da
cidade.
Você pode saborear o buffet de café da manhã incluso, se manter a forma na academia, bem
como relaxar na sauna.
Para sua comodidade, o hotel dispões de recepção 24 horas, serviços de transfer e
estacionamento.
O Hotel Dazzler fica pertinho do Aeroporto Internacional Silvio Petirossi, à 9km apenas, e a 4,4
km do Centro de Informações das Nações Unidas.
Não fala espanhol? Sem problemas, nossos funcionários estão treinados para te atender em
português, francês ou inglês.

Veja Mais Fotos
Avaliação dos Hóspedes Mais Recentes
O Hotel Dazzler by Wyndham Asunción tem uma das localizações mais bem avaliadas em
Assunção, Paraguai!
Os hóspedes se demonstraram mais felizes com ela, se comparada com outros hotéis na
região.
O que faz deste, o Hotel mais bem avaliado em sua categoria, com uma nota de 9,1.

Reserve
seu Quarto no Hotel Dazzler by Wyndham Asunción
Em Assunção você vai querer um lugar confortável e de fácil acesso, por isso o Hotel Dazzler é
a melhor opção.
Verifique a disponibilidade na data de sua viagem e reserve agora mesmo para garantir sua
vaga no hotel ao preço mais baixo garantido!
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O Que Esperar das Instalações do Hotel
● Acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas, gratuitamente;
● Animais de estimação: não permitidos;
● Quartos com Isolamento Acústico, Quarto para Famílias, Suíte Nupcial, Quartos para não
Fumantes, Quarto Antialérgico;
● Ar-condicionado, aquecimento, Elevador, Cofre;
● Terraço ao ar livre, Terraço coberto, Garagem e Estacionamento Seguro (custo
adicional);
● Piscina ao Ar Livre com Vista para Cidade, Bar na Piscina, Academia, SPA, Sauna,
Solário, Tratamentos Corporais, Serviços de Beleza e Massagem;
● Serviço de Concierge, Serviço de Quarto, Depósito de bagagens, Balcão de turismo
(bilhetes para atrações), Recepção 24 horas, Aluguel de Carros;
● Buffet com opções para crianças, Cardápios dietas especiais, Lanchonete, Café da
manhã no quarto, Bar & Restaurante;
● Acessível para Cadeiras de Rodas, Acomodações Adaptadas para Hóspedes com
Mobilidade Reduzida.

Os Restaurantes do Hotel Dazzler Assunção
O Hotel Dazzler by Wyndham Assunção conta em suas instalações com 2 restaurantes.
O Bar & Restaurante Negroni fica no terraço e proporciona uma bela vista da cidade e uma
excelente cozinha com menu à la carte de comida americana, peruana e asiática.
O Restaurante Takuare’e fica no saguão do hotel e sua especialidade é a culinária
mediterrânea servida em seu vasto buffet ou à la carte.
Como Chegar no Hotel Dazzler
O hotel Dazzler by Wyndham está localizado na Av Aviadores del Chaco y Vasconcellos.
Frente ao Shopping del Sol. Junto ao World Trade Center, 1824 Assunção, Paraguai.
Essa localização é muito cobiçada pelos visitantes da cidade, já que fica no centro comercial de

Assunção na saída para o Aeroporto Internacional Silvio Petirossi.
Confira no seguinte mapa a localização exata, os arredores e como chegar ao hotel.
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O que Há nas Proximidades?
Nesta área da cidade há vários bares e restaurantes, zona Carmelitas, e também os dois mais
luxuosos Shopping Centers de Assunção.
Veja os principais pontos de interesse listados abaixo.
● Shopping Del Sol Shopping 0,2 km
● Paseo La Galeria Shopping 0,4 km
● Mariscal López Shopping 1,7 km
● Asunción Casino 2 km
● Zoológico de Assunção e Jardim Botânico 3,6 km
● Estádio de Futebol Manuel Ferreira 4,1 km
● Centro de Informações das Nações Unidas 4,4 km
● Estádio de Futebol Nicolas Leoz 4,4 km
● Estádio Rogelio Livieres 5,2 km
Restaurantes & Bares
● Shopping del Sol 0 km
● Johnny B. Good 0,2 km
● Paseo Carmelitas 1,5 km
Aeroportos mais Próximos
● Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi 7,2 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 de Interesse mais Famosos
● Baía de Assunção 6,3 km
● Catedral Metropolitana de Asunción 6,4 km
● Centro Cultural da República 6,6 km
● Teatro Municipal Ignacio Pane 6,7 km
● Panteão Nacional dos Heróis Nacionais 6,7 km
● Centro histórico da cidade 6,7 km
● Teatro Guarani 6,7 km
● Centro Episcopal Paraguaio 6,8 km
● Museu Casa da Independência 6,9 km
● Manzana de la Rivera 7,2 km
O post Hotel Dazzler by Wyndham Asuncion apareceu primeiro em Assunção Paraguai.

