
Nowoczesny 3* obiekt został otwarty w październiku 
2018 roku. Zlokalizowany w zielonym sercu miasta, przy 
ul. Serafitek i nieopodal słynnej Malty, jest idealną bazą 
wypadową do zwiedzania miasta czy spotkań biznesowych. 
Przestronne pokoje wyposażone w duże łóżka zapewnią 
komfortowy wypoczynek. Codziennie rano hotel zaprasza 
na pyszne śniadanie w formie bufetu, a po nim – kawa  
i kanapka na wynos gratis. Sauna i siłownia dostępne całą 
dobę – doskonały sposób na relaks po całym dniu.

1 km od Galerii Malta
1,5 km od Jeziora Maltańskiego
1,8 km od Starego Browaru
2 km od ul. Święty Marcin
2 km od Starego Miasta
3 km od Międzynarodowych Targów Poznańskich
3 km od Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki
3 km od Dworca PKP
7 km od Autostrady A2
13 km od Portu Lotniczego Poznań-Ławica

FOCUS HOTEL POZNAŃ *** Położenie:

Restauracja i bar Usługi
dodatkowe

• 92 pokoje 1- i 2-osobowe
• łazienka z prysznicem
• biurko do pracy
• zestaw do parzenia kawy i herbaty
• woda mineralna
• szybki bezprzewodowy Internet

• restauracja serwująca dania kuchni 
międzynarodowej

• bogaty bufet śniadaniowy
• organizacja wesel, imprez, spotkań 

okolicznościowych
• hotelowy bar - doskonałe miejsce  

na wieczornego drinka

• 3 sale konferencyjne o łącznej 
powierzchni 117 m2

• organizacja spotkań i szkoleń
• do śniadania kanapka i kawa  

na wynos gratis
• dzieci do lat 16-stu śpią za darmo  

w pokoju z opiekunami
• darmowa sauna i siłownia
• akceptujemy zwierzęta
• parking

Pokoje
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Focus Hotel Poznań***

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

ul. Serafitek 4, 61-144 Poznań
Tel. (+48 61 ) 250 33 14
Fax. (+48 61) 250 33 16
@: poznan@focushotels.pl
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