Focus Hotel
Premium Warszawa****
Focus Hotel Premium Warszawa****
Nowoczesny, 4-gwiazdkowy hotel zostanie otwarty
w I kwartale 2022 roku. Obiekt zlokalizowany przy
ulicy Suwak 15, nieopodal Lotniska Chopina będzie
zarówno wygodną bazą wypadową do zwiedzania
miasta, jak i idealnym miejscem do organizacji
spotkań biznesowych. Jasne i nowoczesne pokoje
zapewnią komfort i wypoczynek, natomiast
przestronna przestrzeń konferencyjna pozwoli
na zorganizowanie każdego wydarzenia. Goście
hotelowi będą mogli bezpłatnie korzystać z sauny
i siłowi dostępnych całą dobę.

Położenie:
• 4 km od Lotniska Chopina
• 4,5 km od Dworca PKP Warszawa Główna
• 6 km od Pałacu Kultury i Nauki
• 1 km do stacji PKP Żwirki i Wigury – dogodne
połączenie z Centrum, lotniskiem Chopina,
lotniskiem Modlin

Pokoje

Restauracja
i bar

Przestrzeń
konferencyjna
oraz usługi dodatkowe

• 234 pokoje
• 2 apartamenty typu Junior Suite
o powierzchni 60 m2
• 2 apartamenty z aneksem
kuchennym o powierzchni 85 m2
• klimatyzacja
• biurko do pracy
• sejf
• zestaw do parzenia kawy i herbaty
• lodówka
• suszarka do włosów

• przestronna restauracja, która
pomieści do 200 osób
• menu kuchni międzynarodowej
• organizacja wesel, imprez, spotkań
okolicznościowych i firmowych
business mixerów
• bogaty bufet śniadaniowy
z unikalnym serwisem sieci Focus
– kanapka i kawa na drogę
• hotelowy lobby bar – doskonałe
miejsce na wieczornego drinka
• room service

• Sala Balowa o powierzchni 637 m2,
z możliwością podziału na cztery
oddzielne sale konferencyjne
• 8 sal konferencyjnych – każda
o powierzchni 55 m2
• foyer o powierzchni 310 m2
• sala fitness
• sauna
• podziemny garaż na 156 samochodów
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FOCUS HOTEL
PREMIUM WARSZAWA****

GALERIA MOKOTÓW
(1,4 KM)
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CO NAS WYRÓŻNIA?

Kawa i kanapka na wynos gratis*

Dzieci do 16 roku życia śpią za darmo**

Szybki Internet gratis

Focus Hotel Premium Warszawa****
ul. Suwak 15
02-676 Warszawa

Zapraszamy do pozostałych obiektów sieci

meetings@focushotels.pl
*Dostępna na bufecie śniadaniowym dla gości z wykupionym śniadaniem
**Promocja obowiązuje dla noclegu, kiedy dzieci towarzyszą płacącym rodzicom
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