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Cushman & Wakefield reprezentował HB Reavis w wynajmie 20 000 m kw. 
hotelowi NYX sieci Leonardo w warszawskim kompleksie Varso 
 
Warszawa, 7 listopada 2018 – Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield reprezentowała 
HB Reavis przy wyborze operatora hotelowego i negocjacjach umowy najmu z hotelem pod marką NYX 
w kompleksie Varso Tower w Warszawie. Oficjalne otwarcie Varso Tower zaplanowano na 2020 rok. 
 
- Współpraca z zespołem HB Reavis przy tym wyjątkowym projekcie była przyjemnością. Cieszę się, że jako 

wyłączny agent mogliśmy wspierać HB Reavis w podjęciu decyzji o uwzględnieniu, po raz pierwszy, hotelu w 

ramach realizowanej inwestycji. Świadczy to o tym, że na rynku jest miejsce na odpowiednio skonstruowane 

produkty instytucjonalne z wysokiej klasy operatorami hotelowymi oraz że region Europy Środkowo-

Wschodniej jest gotowy na kolejne transakcje tego typu - mówi Frederic Le Fichoux, Partner, dyrektor sekcji 

rynku hotelowego w regionie Europy, Cushman & Wakefield. 

 

Sieć Leonardo Hotels otworzy swój pierwszy hotel pod marką NYX w prestiżowym kompleksie wielofunkcyjnym 
Varso Tower. Hotel zajmie powierzchnię prawie 20 000 m kw. na piętnastu piętrach i będzie oferował ok. 331 
stylowych pokoi. 
 
 
 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. 

Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych 

firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 

roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, 

obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji 

na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE  
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