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Pokoje i udogodnienia

Dogodna lokalizacja
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Hotel The Loom to nowe miejsce na mapie 
Łodzi. Czterogwiazdkowy hotel znajduje się 
tuż przy kompleksie handlowo-usługowym 
Manufaktura. Wygląd budynku nawiązuje do 
infrastruktury Łodzi przemysłowej. Obiekt 
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
ulicy Piotrkowskiej, Placu Wolności oraz Muzeum 
Miasta Łodzi. Lokalizacja pozwala na szybkie 
dotarcie do najpopularniejszych miejsc w Łodzi.

- Centrum handlowe Manufaktura - 300 m
- Ulica Piotrkowska - 1,1 km
- Stacja kolejowa Łódź Fabryczna - 2,5 km
- Hala sportowo-widowiskowa 
   Atlas Arena - 3,5 km
- Lotnisko im. Władysława Reymonta 
   w Łodzi - 8 km

Dogodny dojazd do autostrady - A1, A2 - 15 km

Oferujemy 76 komfortowych, przestronnych 
pokoi nawiązujących do słynnych łódzkich loftów, 
w tym pokoje o podwyższonym standardzie oraz 
apartament. Goście mogą bezpłatnie korzystać 
z sauny i sali �tness. Do dyspozycji naszych gości  
są również aż trzy punkty gastronomiczne:

- Restauracja Wątek idealne miejsce na śniadania, 
lunche, obiady i kolacje
- Lobby Bar z ofertą kawiarnianą i barową
- Cotton Club przestrzeń wynajmowana 
na imprezy dla grup zorganizowanych



W Hotelu The Loom stawiamy przede wszystkim 
na praktyczne i funkcjonalne rozwiązania, 
dlatego nasza przestrzeń  konferencyjno
-biznesowa dostosowuje się do Twoich 
wymagań. Dzięki wykorzystaniu mobilnych 
ścian, mamy możliwość zaaranżowania dla 
Ciebie łącznej powierzchni nawet 150m2.  
W standardowym ustawieniu, oferujemy 4 sale 
konferencyjne - 3 z nich możemy rozdzielić lub 
połączyć w zależności do ilości uczestników i 
charakteru spotkania.  
W przypadku kameralnych spotkań mamy do 
dyspozycji 4 gabinety biznesowe.

nowoczesny sprzęt multimedialny - profesjonalne nagłośnienie -  dostęp do szybkiego Wi-Fi

Sale konferencyjne i gabinety bizesowe
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SALE - “A”- “B” - “C” COTTON CLUBSALE - “A”- “B” - “C”

KRAŃCÓWKA ZDROWIEDĘTKAŚLEPY MAKS

Schematy sal konferencyjnych


