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Hotel Ibis Brussels Waterloo
Boulevard Henri Rolin 5a
Waterloo - 1410
Contact: +32 2 351 00 30
Telephone de reservation: +32 2 351

Ibis Brussels Waterloo

00 30

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-3543-ibis-brusselswaterloo/index.shtml
3-sterrenhotel in de stad, vlakbij het Wellingtonmuseum. 100
comfortabele kamers en sympathiek personeel dat je
verwelkomt als een keizer.
In hartje Waals-Brabant, op slechts 20 km van Brussel en vlakbij
het beroemde slagveld van Waterloo, biedt het hotel Ibis Brussels
Waterloo je uitgebreid comfort dankzij de 100 kamers, waaronder
20 familiekamers, uitgerust met onder andere airconditioning,
parket, LCD-tv, beddengoed en gratis Wifi.
Dankzij de bar en terras met 24u/24 snacks, een gratis
privéparking en een onberispelijk onthaal en dito dienstverlening,
is dit hotel de ideale locatie voor je volgende verblijf in het zuiden
van België.

Ontdek de streek

Waterloo is een toeristische trekpleister waar de toekomst van
grote Europese staten met elkaar in aanraking is gekomen. Ontdek
het slagveld, de Heuvel met de Leeuw en de musea. Vlakbij vindt je
ook de Abdij van Villers-la-Ville, een van de overblijfselen van de
Cisterciënzer monniken en waar je het hele jaar door
evenementen en activiteiten kunt bijwonen. Niet ver van het hotel,
op slechts 8 minuten wandelafstand, kan je het
Wellingtonmuseum bezoeken, en op 12 km vind je de Stichting
Folon met zijn museum, in het prachtige kader van het Solvaypark.
Waterloo is ook een heel actieve economische kern: tal van
bedrijven zijn vertegenwoordigd in en rondom de stad.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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