Focus Hotel Bydgoszcz**

Focus Hotel Bydgoszcz

Odległości: 

Oferuje komfortowe noclegi w przystępnej cenie, bogaty bufet
śniadaniowy, w tym kanapka i kawa na drogę. Jest to idealne miejsce na zorganizowanie konferencji i szkoleń.

Lotnisko – 8 km,
Ddworzec PKP – 3 km,
Dworzec PKS – 4 km,
Stary Rynek – 4 km,
Stadion Zawisza – po drugiej stronie ulicy

Położenie
Hotel znajduje się w pobliżu terenów rekreacyjno-sportowych
(stadion Zawisza, Myślęcinek), przy drodze wylotowej na Gdańsk.

Hotel znajduje się zaledwie 500 metrów od Dworca Bydgoszcz
Leśna. Do centrum można dojechać tramwajami linii 1, 2, zaś do
Dworca PKS dojeżdża tramwaj linii 10.

Pokoje

Lobby bar

Usługi
dodatkowe

• 36 pokoi 1-, 2-, 3- i 4-osobowych
(82 miejsca noclegowe)
• pokoje wyposażone w łazienkę,
LCD TV, telefon
• bezpłatny dostęp do Internetu
• zestaw do parzenia kawy i herbaty
• biurko
• bezpłatna woda mineralna

• czynne 24 h
• kawa, herbata, desery, alkohole,
dania na mniejszy apetyt

• sauna sucha bezpłatnie
dla Gości hotelowych
• siłownia wyposażona w sprzęt
firmy Kettler bezpłatnie
dla Gości hotelowych
• bezpłatny parking hotelowy

focushotels.pl

Focus Hotel Bydgoszcz**
Oferta konferencyjna:
• dwie klimatyzowane, wielofunkcyjne sale konferencyjne
• flipchart
• projektor multimedialny
• bezpłatny dostęp do Internetu (Wi-Fi)
• możliwość korzystania z mobilnego biura
• organizacja przerw kawowych, lunchy i obiadów
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STADION ZAWISZA
(0,5 KM)

Kawa i kanapka na wynos gratis
Dworzec PKP
(3 km)
Targi Bydgoskie
(3 km)

Dzieci i młodzież do lat 18 gratis
Opera Nova
(4,5 km)
Wyspa Młyńska
(4,6 km)

Stary Rynek
(4,5 km)

Hotel Focus Bydgoszcz
ul. Modrzewiowa 1
80-718 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 01 766
fax +48 52 34 60 096
bydgoszcz@focushotels.pl

/HoteleFocus

Szybki Internet gratis

Zapraszamy do pozostałych obiektów sieci

focushotels.pl

