
Hotel „Pod Orłem” jest zabytkowym 4-gwiazdkowym 
obiektem, usytuowanym w ścisłym centrum Bydgosz-
czy. Stanowi architektoniczną ikonę miasta – dosko-
nałe połączenie zabytkowej bydgoskiej secesji  
z    nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

• 500 metrów od Starego Rynku Bydgoszczy
• 100 metrów od malowniczego Parku im. Kazimierza 

Wielkiego
• 500 metrów od Opery Nova
• 1,4 km od Dworca Bydgoszcz Główna

Focus Premium Pod Orłem Położenie:

Restauracja i bar Usługi
dodatkowe

• 75 wygodnych pokoi
• pokoje z łazienką, wyposażone  

w  telewizor i telefon
• bezpłatny dostęp do Internetu, 

biurko
• zestaw do parzenia kawy i herbaty, 

woda mineralna
• suszarka do włosów
• apartamenty o powierzchni 80 m2

• dania przygotowywane na podstawie 
oryginalnych receptur z lat 20.

• niezwykła atmosfera i klasyczny 
wystrój

• doskonała obsługa kelnerska

• bezpłatny dostęp do sauny i siłowni 
hotelowej

• hotelowe spa: wanna z hydromasażem
• parking
• pralnia i usługa prasowania

Pokoje

focushotels.pl

HOTEL FOCUS 
GDAŃSK CITY CENTER
Focus Premium 
Pod Orłem 



• klimatyzacja
• bezprzewodowy dostęp do Internetu
• nagłośnienie bezprzewodowe
• flipcharty
• rzutnik multimedialny
• ekran projekcyjny
• materiały piśmiennicze

• konferencji i kongresów
• szkoleń i spotkań biznesowych
• uroczystych przyjęć
• przerwy kawowe, lunchowe

/HoteleFocus focushotels.pl

Focus Premium Pod Orłem

Focus Premium Pod Orłem 
ul. Gdańska 14
85-006 Bydgoszcz 
 
t: +48 784 642 918
podorlem@focushotels.pl

Opera Nova
(0,5 km)

Stary Rynek
(0,5 km)

Wyspa Młyńska
(0,8 km)

Lotnisko
(9 km)

Dworzec PKP
(1,2 km)

FOCUS PREMIUM 
POD ORŁEM

Hotel Liczba 
pokoi

Nazwa 
sali

Powierzchnia
m2

Liczba osób w ustawieniach:

Ustawienie 
„U”

Ustawienie 
teatralne

Bankiet 
zasiadany

Ustawienie 
szkolne

Focus Premium Pod 
Orłem 

****
75

Sala Malinowa 180 50 150 100 60

Sala A 75 28 36 28 24

Sala B 60 26 30 26 20

Boardroom 19 10 14 — 10

Wyposażenie wszystkich sal: Kompleksowa organizacja:

CO NAS WYRÓŻNIA?

Zapraszamy do pozostałych obiektów sieci

Kawa i kanapka na wynos gratis

Dzieci i młodzież do lat 18 gratis

Szybki Internet gratis


