
Grand Focus
Hotel Szczecin**** 

Piękny 4-gwiazdkowy hotel znajduje się w zabytkowej, 
XIX wiecznej  kamienicy, której właścicielem był 
mecenas sztuki Heinrich Wolfgang Ludwig Dohrn. 
Obiekt został zaprojektowany z dbałością o każdy 
szczegół i idealnie łączy w sobie nowoczesność  
z elementami klasyki.

Zlokalizowany w niewielkiej odległości od Dworca 
Głównego sprawdzi się idealnie jako hotel biznesowy, 
będzie też wygodną bazą wypadową dla osób 
odwiedzających Szczecin w celach turystycznych.
• 300 m od dworca PKP
• 2 km od Starego Miasta

Grand Focus Hotel Szczecin Położenie:

Restauracja i bar Usługi
dodatkowe

• 82 pokoje standard w nowoczesnym 
designie

• 7 apartamentów o powierzchni ok. 
50 m2

• klimatyzacja
• biurko do pracy
• sejf
• zestaw do parzenia kawy i herbaty
• lodówka
• żelazko i deska do prasowania
• kosmetyki (żel pod prysznic, balsam, 

szampon)
• suszarka do włosów

• restauracja podzielona na 3 strefy,  
w każdej z nich dominuje inny  
wystrój wnętrz

• menu kuchni międzynarodowej
• organizacja wesel, imprez, spotkań 

okolicznościowych
• bogaty bufet śniadaniowy z usługą 

„kawa i kanapka na wynos”
• room service
• hotelowy lobby bar – doskonałe 

miejsce na wieczornego drinka

• w pełni wyposażone 3 sale konferen-
cyjne

• kącik biznesowy z drukarką
• sala fitness
• sauna
• parking hotelowy

Pokoje



MEETING
ROOM 2

77 m2

MEETING
ROOM 1

66 m2

MEETING
ROOM 3

38 m2

Hotel
Liczba 
pokoi

Nazwa 
sali

Powierzchnia
m2

Liczba osób w ustawieniach:

Ustawienie 
„U”

Ustawienie 
teatralne

Bankiet 
zasiadany

Ustawienie 
szkolne

Ustawienie 
sali w reżimie 4m2 

na 1 osobę

Grand Focus 
Hotel Szczecin

****
89

Meeting Room 1 66 26 70 48 9

Meeting Room 2 77 40 100 60 19

Meeting Room 3 38 13 25 15 16

/HoteleFocus focushotels.pl

Grand Focus 
Hotel Szczecin****

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

Grand Focus Hotel Szczecin **** 
ul. 3-go Maja 22
70-215 Szczecin

ZAMEK KSIĄŻĄT
POMORSKICH

(1,4 KM)

CENTRUM
(1,6 KM)

DWORZEC PKP
(300 M)

DWORZEC PKS
(300 M)

WAŁY  CHROBREGO
(1,8KM)

GRAND FOCUS 
HOTEL SZCZECIN 

LOTNISKO GOLENIÓW

(48 KM)


