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Nowy sieciowy hotel w Karkonoszach.
Kyriad ponownie zadebiutuje w Polsce

W sezonie letnim tego roku WIK Capital planuje otwarcie nowego hotelu w

Karkonoszach pod marką Kyriad, która wróci do Polski po wielu latach

nieobecności. Pod koniec 2022 r. �rma chce też ukończyć Staybridge Suites

Ursynów, który jeszcze w tym miesiącu osiągnie stan surowy zamknięty.
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Portfolio WIK Capital ostatnio wzbogaciło się o kolejny hotel. Co to będzie za obiekt? 
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Inwestor - spółka Rodzinne Resorty podpisała umowę wstępną kupna hotelu Jan w miejscowości Wojcieszyce w Kotlinie

Jeleniogórskiej. Po remoncie otwarty zostanie w tym miejscu hotel pod marką Kyriad. Fot. WIK Capital/Facebook.
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Rynek condo się nasyca, ale nadal jest na nim miejsce. Mieszkania schodzą na pniu. Łatwiej

się je buduje niż hotele, które na dodatek zostały mocno poturbowane przez pandemię.

Dlatego wiele �rm dywersy�kuje swój model biznesowy.

Kyriad jest lifestyle’ową marką dla młodych ludzi. WIK Capital wybrało ją głównie ze

względu na trzygwiazdkowy standard.

Trendy się odwróciły. W mieście nie ma dużego ruchu, biznes też nie wrócił jeszcze na

przedpandemiczne tory, więc Warszawa stała się atrakcją turystyczną.

Powoli, z miesiąca na miesiąc zainteresowanie noclegami rośnie. Ceny także się

stopniowo odbudowują i chyba szybciej niż obłożenie wrócą na poziom z 2019 r.
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CENTRA HANDLOWE BIURA MAGAZYNY HOTELE MIESZKANIA ARCHITEKTURA INWESTYCJE ALTERNATYWNE KONFERENCJE NIERUCHOMO�CI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ WIĘCEJ
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Aleksander Kupcewicz, współwłaściciel WIK Capital: Inwestor - spółka Rodzinne Resorty

podpisała umowę wstępną kupna hotelu Jan w miejscowości Wojcieszyce w Kotlinie

Jeleniogórskiej. Planujemy w tym miejscu uruchomić hotel pod marką Kyriad marki należącej do

Louvre Hotels Group. 

WIK Capital szykuje dwa hotelowe debiuty 

 

Wcześniej zapowiadano hotel tej marki w Katowicach, ale nic z tego nie wyszło, a działający

kilkanaście lat temu w Warszawie Kyriad Prestige został przemianowany na Golden Tulip. W

takim razie to będzie ponowny debiut tej marki w Polsce, prawda? 

Na to wychodzi. Obecnie obiekt liczy 108 pokoi. Rozpoczęliśmy już generalny remont. Większość

wyposażenia wnętrz została zdemontowana. Nieruchomość ma duży potencjał, ponieważ wokół

niej znajduje się czterohektarowa działka. Obecnie naszym priorytetem jest ukończenie remontu

istniejącego budynku, żeby zdążyć z jego otwarciem na sezon letni 2022 r.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź
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