
Focus Hotel Premium  
Sopot***

Focus Hotel Premium Sopot

Nowoczesny 3-gwiazdkowy hotel zostanie stworzony

w podwyższonym standardzie Premium. Jego unikalny

charakter oraz designerskie wnętrza zapewnią

Gościom wygodny pobyt.

• 200 m od słynnej ul. Bohaterów Monte Cassino

• 1 km od Molo w Sopocie i plaży

• 450 m od Dworca PKP

Położenie:

Zlokalizowany w najbardziej reprezentacyjnej części

miasta jest doskonałą bazą wypadową do plażowania,

nocnej zabawy czy też zwiedzania Sopotu, jak i całego

Trójmiasta:

Restauracja i bar

• restauracja serwująca dania kuchni  

międzynarodowej

• bogaty bufet śniadaniowy

• organizacja wesel, imprez, spotkań  

okolicznościowych

• hotelowy lobby bar - doskonałe miej-

sce na wieczornego drinka

Usługi
dodatkowe
• w pełni wyposażona kameralna sala 

konferencyjna

• możliwość wypożyczenia ręczników 

plażowych oraz leżaków

• możliwość wypożyczenia wanienki 

dla dziecka

• gry planszowe i książki do wypoży-

czenia z hotelowego lobby

• możliwość wypożyczenia roweru 

z fotelikiem dla dziecka

• możliwość zamówienia koszyka pik-

nikowego na plażę z prowiantem

• parking na 56 miejsc postojowych

Pokoje

• 70 komfortowych pokoi w nowocze-

snym designie

• bezpłatny bezprzewodowy Internet

• zestaw do parzenia kawy i herbaty

• woda mineralna

• klimatyzacja

• biurko do pracy

• sejf

• lodówka

• kosmetyki (żel pod prysznic, balsam,  

szampon)

• suszarka do włosow

focushotels.pl



Hotel
Liczba  
pokoi

Nazwa  
sali

Powierzchnia  
m2

27

Ustawienie
„U”

14

Ustawienie  
teatralne

25

Bankiet 
zasiadany

16

Ustawienie  
szkolne

18

Focus Hotel
Premium  Sopot

***
70 Sala konferencyjna

/HoteleFocus focushotels.pl

Focus Hotel Premium Sopot

CO NAS WYRÓŻNIA?

Zapraszamy do pozostałych obiektów sieci

Kawa i kanapka na wynos gratis

Dzieci do 16 roku życia śpią za darmo

Szybki Internet gratisFocus Hotel  

Premium Sopot ***  

ul. 1 Maja 7, Sopot

tel. +48 58 728 45 28

sopot@focushotels.pl

CENTRUM  

GDYNI
9 KM

MOLO
W SOPOCIE

1 M AJA

FOCUS HOTEL  

PREMIUM SOPOT

STACJA PKP

STEFANA Ż EROM SKIEGO
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