
Położenie

Hotel znajduje się ok. 20 min. spacerem od Gdańskiej Starówki, 

przy trasie krajowej nr 7 w kierunku z Warszawy do Gdańska.

Odległości:
lotnisko - 17 km, dworzec PKP - 3 km,  

dworzec PKS - 3 km, Ergo Arena - 15,5 km

Dogodny dojazd do Dworca PKP gwarantują autobusy odjeżdżające 

z przystanku usytuowanego zaraz przy hotelu. Niedaleko naszego 

obiektu znajduje się również przystanek tramwajowy, z którego 

można dojechać zarówno na plażę, jak i do centrum miasta.

Focus Hotel Gdańsk

Nowoczesny 3-gwiazdkowy hotel otwarty 2011 roku.

Oferuje komfortowe noclegi w przystępnej cenie oraz bogaty 

bufet śniadaniowy, w tym kanapkę i kawę na drogę.

Profesjonalne zaplecze konferencyjno-gastronomiczne sprawia, 

że to idealne miejsce na organizację konferencji, szkoleń

i wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych.

Usługi 

dodatkowe

• sauna sucha bezpłatnie 

dla Gości hotelowych

•siłownia wyposażona w sprzęt 

firmy Kettler bezpłatnie

dla Gości hotelowych

•parking hotelowy dla Gości 40 zł/doba

•kącik biznesowy z dostępem  

do Internetu oraz drukarki

Restauracja i Bar

•czynne codziennie od 14.00 do 22.00

•wyśmienite dania kuchni europejskiej

•wesela, imprezy i spotkania  

okolicznościowe

Pokoje

•99 pokoi 1-, 2- i 3-osobowych  

(201 miejsc noclegowych)

•1 pokój dla osoby niepełnosprawnej

•pokoje wyposażone w łazienkę, 

LCD TV,telefon

•bezpłatny dostęp do Internetu

•zestaw do parzenia kawy i herbaty

•klimatyzacja z możliwością  

samodzielnego sterowania

•suszarka do włosów,biurko
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Oferta konferencyjna:

•2 klimatyzowane,wielofunkcyjne  

sale konferencyjne

•podwieszany ekran, flipchart

•TV LCD

•projektor multimedialny

•bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu (Wi-Fi)

•możliwość korzystania z mobilnego biura

•organizacja przerw kawowych, lunchów i obiadów

•organizacja wesel oraz imprez okolicznościowych

Focus Hotel Gdańsk***

Hotel
Liczba  
pokoi

Nazwa  
sali

Powierzchnia  
m2

Liczba osób w ustawieniach:

Ustawienie
„U”

Ustawienie  
teatralne

Bankiet 
zasiadany

Ustawienie  
szkolne

Focus Hotel
Gdańsk
***

99

Sala A 60 26 40 30 30

Sala B 60 26 40 30 30

Sala AB 120 52 80 60 60

CO NAS WYRÓŻNIA?

Zapraszamy do pozostałych obiektów sieci

Kawa i kanapka na wynos gratis

Dzieci i młodzież do lat 16 gratis

Szybki Internet gratis

/HoteleFocus focushotels.pl

Hotel Focus Gdańsk

ul. Elbląska 85

80-718 Gdańsk

tel. +48 58 350 08 01

fax +48 58 35 00 800

gdansk@focushotels.pl

GDS

Amadeus CHGDNFOC

Sabre IH66578  

Galileo CH06031

Worldspan IHGDNFO
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DWORZEC GŁÓWNY
(3 KM)

STARE MIASTO

(2,5 KM)

DWORZEC PKS  

(3 KM)
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