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Restaurace / Restaurant                                                                                    
Sud&Cie je moderní a svěží koncept restaurace s nabídkou české a středozemní kuchyně 
ve velmi příjemném prostředí restaurace s hotelovou terasou a minigolfem v hotelové 
zahradě. Lobby bar je Vám k dispozici 24 hodin denně k posezení u šálku kávy či u 
skleničky s přáteli nebo obchodními partnery.

Sud&Cie is a modern fresh concept of a restaurant offering local and Meditarranean 
cuisine in a very friendly atmosphere with a hotel terrace and minigolf playfield in a 
hotel garden. The Lobby bar is here for you 24h/24 to enjoy a cup of coffee or a drink 
with your friends or business partners.

Konferenční služby / Conference service                                                            
K dispozici jsou Vám 2 plně vybavené a klimatizované konferenční salonky s denním 
světlem a s maximální kapacitou 70 osob pro Vaše školení, semináře, setkání atd.

We offer 2 fully equipped and air-conditioned conference rooms with day light and 
a capacity of up to 70 people for various events like seminars, meetings, trainings etc.

Dostupnost / Access                                                                                      
Letadlem: Praha Ruzyně 95 km 
Autem: dálnice D5, EXIT 89, směr Borská Pole, dále následovat náš navigační systém 
Hromadná doprava: linky 22, 24, 30 a 41, zastávka před hotelem 
Parkoviště pro naše hosty.

By plane: Praha Ruzyne 95 km  
By car: highway D5, EXIT 89, direction Borska Pole, than follow our direction indicators 
By public transport: bus nr. 22, 24, 30 and 41 direct in front of the hotel.  
Parking for our guests.

Pokoje / Rooms                                                                                              
130 plně klimatizovaných Ibis pokojů nové generace Vám nabídne veškerý komfort pro Váš 
pobyt. Pokoje mají koupelnu a WC, WiFi připojení, LCD TV s plug and play připojením a rádiem, 
telefon s přímou volbou, buzení a další. Pokoje pro osoby se sníženou mobilitou k dispozici.

130 comfortable Ibis new generation rooms with individual controlled air conditioning; 
including non-smoking rooms; with shower / WC, direct-dial telephones, WiFi, wake-up service, 
flat-screen TV with plug and play connection and radio, rooms for handicapped.

Poloha / Location                                                                                              
Tříhvězdičkový hotel Ibis Plzeň je situován v klidné části komerční zóny Borská Pole. 
Výhodou je velmi dobrá dopravní dostupnost a dostatečně velké parkoviště.

The three star Hotel Ibis Plzen is situated in a quiet part of the commercial zone  
Borska Pole. The Hotel is easily accessible by car and offers sufficient parking space.

Adresa / Address                                                                                            
Univerzitní 65, Borská Pole, 301 00 Plzeň, Česká republika,  
Tel.: +420 377 887 777, e-mail: h6734@accor.com,  
www.hotelibisplzen.cz, www.hotelibis.cz, www.ibishotel.com

Hotel Ibis Plzeň Hotely, tak jak je máte rádi 
Hotels tHe way you like tHem

www.hotelibisplzen.cz | www.hotelibis.cz | www.ibishotel.com
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