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HOTEL STAYBRIDGE SUITES
WARSZAWA URSYNÓW NA SUROWO

Firma WIK Capital zakończyła kolejny etap

robót w Staybridge Suites Warszawa

Ursynów. Budynek właśnie osiągnął stan

surowy zamknięty.

RESORT Z WIDOKIEM NA GÓRY

IHG i Grupa Akme wprowadzają do

Szklarskiej Poręby pierwszy w Europie hotel

pod marką voco Resort. To druga umowa

franczyzowa zawarta między tymi �rmami.

TRUDNY CZAS DLA CZESKICH HOTELI

Praga jest nadal najatrakcyjniejszym

miastem dla operatorów hotelowych w

regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
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Hotel Staybridge Suites Warszawa
Ursynów na surowo
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Firma WIK Capital zakończyła kolejny etap robót w
Staybridge Suites Warszawa Ursynów. Budynek
właśnie osiągnął stan surowy zamknięty.

Staybridge Suites Warszawa Ursynów, pierwszy w Polsce aparthotel marki

należącej do InterContinental Hotels Group, to inwestycja realizowana przez WIK

Capital przy ul. Puławskiej 353 w Warszawie. Prace przeprowadzone dotąd przez

�rmę Ferryman – generalnego wykonawcę budowy i udziałowca projektu –

obejmowały roboty żelbetowe, montaż okien i drzwi wewnętrznych, wykonanie
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Warszawski hotel Staybridge Suites to 15. nieruchomość tej marki na świecie i pierwsza w Polsce
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NOWY NAJEMCA W BUSINESS
GARDEN POZNAŃ

Vastint Poland podpisał umowę najmu z Transcom
Worldwide Poland, �rmą oferującą usługi biznesowe.
Nowy najemca planuje w Poznaniu otworzyć swój piąty
oddział Contact Center w Polsce. W zarządzanej przez
Vastint części poznańskiego kompleksu Business Garden
zajmie powierzchnię 810 mkw.

JAK WRÓCIĆ DO BIURA W
DOBREJ KONDYCJI?

Skanska przeprowadziła już trzecie badanie, które
dotyczyło powrotu do biur w czterech krajach – w
Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech. Poprzednie
edycje koncentrowały się na potrzebach pracowników
oraz ich oczekiwaniach względem biur w nowej
rzeczywistości. Tym razem deweloper skupił się na
badaniu wpływu pandemii na zdrowie psychiczne i
dobrostan użytkowników biur.

HOTEL STAYBRIDGE SUITES
WARSZAWA URSYNÓW NA
SUROWO

Firma WIK Capital zakończyła kolejny etap robót w
Staybridge Suites Warszawa Ursynów. Budynek właśnie
osiągnął stan surowy zamknięty.

NA ŚLĄSKU STABILNIE

Jak podaje Knight Frank, w 2021 roku na katowicki rynek
dostarczono niespełna 13,5 tys. mkw. przestrzeni
biurowej. W budowie pozostaje prawie 210 tys. mkw.,
przy czym największe projekty mają zostać ukończone w
2022 roku. W całym 2021 roku najemcy podpisali umowy
na 53 tys. mkw. powierzchni.

OD REDAKCJI

WELLBEING DLA KAŻDEGO

Pewnie nie jesteśmy pierwsi, którzy Wam tego
życzą, ale… wszystkiego dobrego w Nowym
Roku! Obyście spotykali tylko dobrych ludzi, a
w Waszym życiu osobistym i zawodowym
działy się ...

SMALL TALK

RÓWNOWAGA DLA WSZYSTKICH

O przyczynach zmiany barw klubowych,
niestandardowych metodach przyciągania
pracowników i ambitnych planach wykrojenia
dużego kawałka z magazynowego tortu
opowiada Maciej Madejak z ...

SMALL TALK

WIERZĘ W HANDEL

Jak centra handlowe radziły sobie z kolejnymi
lockdownami, czy handel stacjonarny obroni
się przed inwazją e-commerce i dlaczego
warto sobie stawiać ambitne cele także w
tenisie zi ...
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elewacji. Wykonano także izolację dachu i tarasów oraz docieplenie wełną

stropu hali garażowej.

W hotelu znajdować się będą 192 jedno- i dwupokojowe apartamenty, które

sprzedawane są w systemie condo. Budynek ma liczyć osiem kondygnacji

nadziemnych i dwie podziemne (garaż).

W obiekcie zaplanowano również sale konferencyjne, klub �tness i restaurację.

Dla gości wynajmujących pokoje długoterminowo przygotowana zostanie

pralnio-suszarnia. Na miejscu będzie też dostępny sklepik z produktami

spożywczymi. Z myślą o gościach biznesowych hotel zapewni strefę biznes center,

która będzie dla nich czynna całą dobę. Deweloper przygotowuje także pokój

pokazowy do prezentacji dla inwestorów.

Warszawski hotel Staybridge Suites to 15. nieruchomość tej marki na świecie i

pierwsza w Polsce.
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