
Focus Hotel
Katowice Chorzów***

Odległości: 
2 km od centrum Chorzowa
6 km od centrum Katowic
2 km od Dworca PKP i PKS oraz Stadionu Śląskiego
8 km od Dworca PKP i PKS Katowice Centrum
29 km od Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice

fot. Urząd Marszałkowski województwa Śląskiego

Focus Hotel Katowice Chorzów 
nowoczesny obiekt otwarty w październiku 2013 roku. Oferuje  
komfortowe noclegi w przystępnej cenie, bogaty bufet śniadaniowy  
oraz kanapkę i kawę na drogę. Profesjonalne zaplecze konferencyjne  
i gastro no miczne sprawia, że hotel jest idealnym miejscem  
na organizację konferencji, szkoleń, imprez okolicznościowych. 
  
Położenie: Hotel znajduje się przy ulicy Armii Krajowej 15, przy 
trasie średnicowej w Chorzowie obok stadionu piłkarskiego Ruchu 
Chorzów. 

Usługi 
dodatkowe
•    sauna sucha bezpłatnie dla Gości 

hotelowych
•  siłownia wyposażona w sprzęt 

firmy Kettler bezpłatnie dla Gości 
hotelowych

•  kącik biznesowy z dostępem 
do internetu oraz drukarki

Restauracja i bar

• restauracja czynna codziennie od 13-22  
• bar 24 h
• bogaty bufet śniadaniowy
• kanapka i kawa gratis na wynos
• organizacja wesel, imprez, spotkań  
   okolicznościowych

Pokoje

• 137 pokoi, w tym: 25 pokoi 1-os.,  
  100 pokoi 2-os., 12 pokoi Premium 
• 12 pokoi Premium 
•  pokoje wyposażone w łazienkę, 

LCD TV, telefon
• bezpłatny dostęp do Internetu
• zestaw do parzenia kawy i herbaty
•  klimatyzacja 
• suszarka do włosów, biurko

www.focushotels.pl



Oferta konferencyjna:

•  6 wielofunkcyjnych, klimatyzowanych sal  
konferencyjnych mogących pomieścić łącznie  
do 500 osób.

•  podwieszany ekran, flipchart
• TV LCD
• projektor multimedialny
• nagłośnienie i mikrofon bezprzewodowy
•  bezpłatny dostęp do Internetu (Wi-Fi)
•  możliwość korzystania z mobilnego biura
•  organizacja przerw kawowych i obiadów
•  organizacja wesel oraz imprez okolicznościowych

www.facebook.com/HoteleFocus

Nazwa sali Powierzchnia 
sali [m2]

Powierzchnia 
sali na skos [m]

Wysokość 
[m] 

Ustawienie 
„U”

Ustawienie 
teatralne

Bankiet 
zasiadany

Ustawienie 
szkolne

Batory 193 20,39 3,00 60 180 140 90

Halemba 69 15,29 3,00 36 70 36 28

Wirek 69 15,37 3,00 36 70 36 28

Hajduczek 46 12,53 3,00 23 50 28 20

Guido 71 15,31 3,00 36 70 36 28

Luiza 14 5,3 3,00 10 – – 8

www.focushotels.pl

Focus Hotel 
KATOWICE CHORZÓW

41-506 Chorzów
ul. Armii Krajowej 15

tel. +48 32 707 45 80
fax. +48 32 707 45 81
chorzow@focushotels.pl

Drogowa Trasa

Średnicowa

Drogowa Trasa Średnicowa


