Focus Hotel Łódź ***

Focus Hotel Łódź

Odległości:

Położenie: Hotel znajduje się w samym centrum miasta, ok.
10 min spacerem od ulicy Piotrkowskiej oraz Centrum Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich.

Łatwy i szybki dojazd z Dworca PKP i PKS Łódź Kaliska gwarantuje autobus linii 80 oraz tramwaje 12, 10, 14 i 8. Do
słynnej Manufaktury najłatwiej dostać się tramwajem linii
15.

Hotel Focus Łódź mieści się we wpisanej do rejestru zabytków Fabryce Bawełny Juliusza Kindermanna z 1890 roku.
Obecnie odrestaurowany i nowoczesny obiekt oferuje komfortowe noclegi w przystępnej cenie oraz profesjonalne
usługi konferencyjne i bankietowe.

lotnisko Łódź Lublinek – 5,6 km,
dworzec PKP i PKS Łódź Kaliska – 1,5 km,
ul. Piotrkowska – 1 km,
Atlas Arena – 1,5 km,
Manufaktura – 4 km.

Pokoje

Restauracja i Bar

• 105 pokoi jedno, dwu i trzyosobowych
(186 miejsc noclegowych)
• 2 pokoje dla osób niepełnosprawnych
• pokoje wyposażone w łazienkę, LCD TV,
telefon
• bezpłatny dostęp do Internetu
• zestaw do parzenia kawy i herbaty
• klimatyzacja z możliwością samodzielnego sterowania
• suszarka do włosów, biurko

• bogaty bufet śniadaniowy, w tym
kanapka i kawa na drogę
• wyśmienite dania kuchni europejskiej w hotelowej restauracji
• bar czynny codziennie 24h
• organizacja imprez i spotkań okolicznościowych

focushotels.pl

Usługi
dodatkowe
• klub bilardowy i sauna bezpłatnie dla
Gości hotelowych
• parking monitorowany dostępny
wyłącznie dla Gości
• kącik biznesowy z dostępem do
Internetu oraz drukarki
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przestronne, wielofunkcyjne sale
konferencyjne

•

ekran, flipchart

•

projektor multimedialny

•

bezpłatny dostęp do Internetu (Wi-Fi)

MANUFAKTURA
(3 KM)

•

możliwość korzystania z mobilnego biura

•

organizacja przerw kawowych, lunchy
i innych posiłków

•

organizacja imprez okolicznościowych

CO NAS WYRÓŻNIA?

Łódź Fabryczna
(2,5 km)

Kawa i kanapka na wynos gratis

ZOO
(3 km)

Atlas Arena
(1,5 km)

FOCUS HOTEL
ŁÓDŹ

Dzieci i młodzież do lat 18 gratis
Międzynarodowe Targi Łódzkie
(1 km)

Hotel Focus Łódź
ul. Łąkowa 23/25
90-554 Łódź
tel. +48 42 63 71 200
fax +48 42 63 69 818
lodz@focushotels.pl

/HoteleFocus

GDS
Amadeus CHLCJHHF
Sabre IH15482
Galileo/Apollo CH25770
Worldspan IHLCJHF

Szybki Internet gratis

Zapraszamy do pozostałych obiektów sieci

focushotels.pl

