
Nowoczesny 4-gwiazdkowy obiekt został otwarty w drugim 
kwartale 2019 roku. Hotel zlokalizowany jest przy ulicy Podzamcze, 
w pobliżu Zamku Lubelskiego oraz Starego Miasta.
Niewątpliwym atutem hotelu jest bliskość Portu Lotniczego Lublin
oraz bardzo dobry dojazd do tras wylotowych miasta. Wszystko to 
sprawia, że obiekt jest idealnym miejscem do organizacji spotkań 
biznesowych. 
Sprawdzi się również znakomicie jako baza wypadowa do 
zwiedzania miasta. Hotel zaoferuje gościom 77 przestronnych 
pokoi oraz nowoczesne centrum konferencyjne. 

Codziennie rano serwowane jest pyszne śniadanie w formie bufetu 
oraz kanapka i kawa na drogę gratis.
Hotel wyposażony został w dostępną całą dobę saunę i siłownię. 
 
Położenie:
• 450 m od Zamku Lubelskiego
• 900 m od Starego Miasta
• 2,5 km od Dworca PKP
• 7 km od Państwowego Muzeum na Majdanku
• 13,6 km od Portu Lotniczego Lublin

Focus Hotel Premium Lublin

Restauracja i bar Usługi
dodatkowe

• 77 pokoi jedno i dwuosobowych
• 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

• 4 sale konferencyjne o łącznej  
powierzchni 400 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
• przestronny Boardroom

Pokoje

Focus Hotel 
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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
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