
to nowoczesny czterogwiazdkowy obiekt należący do  
polskiej sieci Focus Hotels. Każdy pokój wyposażony jest  
w łazienkę z suszarką, telewizor LCD, biurko, Internet,  
zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz wodę mineralną. 

 

Hotel znajduje się w samym sercu Inowrocławia, uroczego 
miasta o statusie uzdrowiska. 
Odległości:
dworzec PKS - 1,1 km
dworzec PKP - 1,5 km
Park Solankowy z największą w Europie Tężnią Solankową - 
1,6 km

Focus Premium Inowrocław

Restauracja i bar Usługi
dodatkowe

• W hotelu znajduje się łącznie 34 
pokoje, w tym: 

• 3 pokoje 1-osobowe z pojedynczym 
łóżkiem 

• 9 pokoi 2-osobowych z dużym łożem 
małżeńskim 

• 21 pokoi 2-osobowych z dwoma 
osobnymi łóżkami

• 1 apartament składający się  
z dwóch osobnych pomieszczeń

• Restauracja „Saline” z kominkiem  
i tarasem oraz bar 

• Dania kuchni międzynarodowej  
w ciekawych aranżacjach

• Bogaty bufet śniadaniowy, kanapka  
i kawa na wynos

• Organizacja imprez biznesowych  
i okolicznościowych

• sauna
• siłownia
• parking
• kącik biznesowy
• gabinet kosmetyczny
• rooma prasowania

Pokoje

focushotels.pl
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W hotelu posiadamy przestronną salę konferencyjną 
„Saline” o powierzchni 100 m2, mogącą pomieścić 100 
osób w ustawieniu teatralnym. Sala wyposażona jest w 
najnowszej rozwiązania technologiczne:  podwieszany 
ekran oraz flipchart i projektor multimedialny. Posiada 
również szybki, bezprzewodowy i przewodowy Internet 
oraz najnowsze rozwiązania dla prezentacji obrazów.

Zapraszamy do organizacji konferencji, szkolenia, 
spotkania biznesowego lub bankietu. Nasz zespół 
zadba o odpowiednie rozwiązanie dla różnego 
rodzaju imprezy – od małego spotkania po większe 
konferencje.
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Focus Hotel Premium Inowrocław

Hotel Focus Premium Inowrocław ****
ul. Solankowa 17
88-100 Inowrocław

Tel: +48 52 511 41 41
Fax: +48 52 511 41 43
inowroclaw@focushotels.pl

Oferta konferencyjna:

CO NAS WYRÓŻNIA?

Zapraszamy do pozostałych obiektów sieci

Kawa i kanapka na wynos gratis

Dzieci do 16 roku życia śpią za darmo

Szybki Internet gratis
GDS
Amadeus: CH BZGHFP
Sabre: IH 66987
Galileo: CH A8446
Worldspan: IH BZGHF
Pegasus: IH 43944

Hotel
Liczba 
pokoi

Nazwa 
sali

Powierzchnia
m2

Liczba osób w ustawieniach:

Ustawienie 
„U”

Ustawienie 
teatralne

Bankiet 
zasiadany

Ustawienie 
szkolne

Focus Hotel Premium
Inowrocław 

****
34 Sala konferencyjna 100 52 97 100 60


