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W Warszawie trwają zaawansowane prace budowlane hotelu Staybridge
Suites, który będzie 15. nieruchomością tej marki na świecie i pierwszą w
Polsce. 
 
 
 

Na budowie hotelu Staybridge Suites Warszawa Ursynów zakończył się kolejny
etap prac. Inwestycja powstająca na działce przy ulicy Puławskiej 353 osiągnęła
właśnie stan surowy zamknięty. Generalny wykonawca - Ferryman - zrealizował
już roboty żelbetowe, montaż okien i drzwi wewnętrznych oraz kompleksowe
wykonanie elewacji. Wykonano już także izolację dachu i tarasów oraz
docieplenie wełną stropu hali garażowej.  
 
 
 
Staybridge Suites Warszawa Ursynów będzie pierwszym w Polsce
aparthotelem marki należącej do InterContinental Hotels Group. Inwestycja
realizowana przez WIK Capital przy ulicy Puławskiej 353 w Warszawie zaoferuje
192 jedno- i dwupokojowych apartamentów, które sprzedawane będą w
systemie condo. 
 
 
 
W 8-kondygnacyjnym hotelu znajdą się także sale konferencyjne, klub fitness,
pralnio-suszarnia i restauracja. Na miejscu będzie też dostępny sklepik z
produktami spożywczymi. Z kolei dla gości biznesowych zaplanowano strefę
biznes center, która będzie dla nich czynna całą dobę. Deweloper przygotowuje
także pokój pokazowy do prezentacji dla inwestorów. Pod całością znajdzie się
2-poziomowa hala garażowa. 
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