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NYX HOTEL WARSAW
NYX HOTEL WARSAW TO PIERWSZY W POLSCE HOTEL LIFESTYLOWEJ MARKI NYX HOTELS BY LEONARDO
HOTELS BRANDS. OBIEKT ZLOKALIZOWANY JEST W CENTRUM MIASTA, PRZY UL. CHMIELNEJ 71, W DYNAMICZNIE
ROZWIJAJĄCEJ SIĘ BIZNESOWEJ CZĘŚCI STOLICY. OFERUJE 298 POKOI I 33 APARTAMENTY ORAZ ZNAKOMITĄ
KUCHNIĘ, OPARTĄ NA TRADYCJACH POLSKICH I IZRAELSKICH. OPRÓCZ USŁUG NOCLEGOWYCH
I GASTRONOMICZNYCH, MOŻE POCHWALIĆ SIĘ TEŻ WIELOMA PROPOZYCJAMI DLA BRANŻY MICE.

IDEALNE POŁOŻENIE
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NYX Hotels to marka lifestylowa o charakterze miejskim. Każdy obiekt konceptu
przepełniony jest duchem otoczenia. Wkracza on do wnętrz hotelowych pod postacią
sztuki miejscowych artystów, ciekawych
lokalnych akcentów wnętrzarskich, oferty
gastronomicznej oraz wydarzeń rozrywko-

wych, adresowanych nie tylko do gości, ale
też mieszkańców. Nie inaczej jest w przypadku 4-gwiazdkowego NYX Hotel Warsaw.
Znajduje się on w centrum Warszawy,
nieopodal najważniejszych węzłów komunikacyjnych, w tym dworca kolejowego Warszawa Centralna, z którym w przyszłości
będzie miał bezpośrednie połączenie podziemne. Sąsiedztwo dworca Warszawa
Śródmieście zapewnia z kolei szybki dojazd na lotnisko im. Fryderyka Chopina
(20–25 min.). Doskonała lokalizacja nie
tylko ułatwia sprawne przemieszczanie się
po mieście, ale zapewnia też łatwy dostęp
do jego głównych atrakcji. Goście NYX
Hotel Warsaw – turyści indywidualni i biznesowi – z łatwością dotrą do Pałacu Kultury i Nauki, Teatru Roma, spektakularnego
Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, tętniącej życiem Starówki i wypełnionego
restauracjami Krakowskiego Przedmieścia.

UNIKALNY KONCEPT
LIFESTYLOWY
W ofercie hotelu znajduje się 298 pokoi
i 33 apartamenty, o powierzchni od 24 do
81 mkw. Są wśród nich pokoje i apartamenty z widokiem na panoramę Warszawy, z tarasami, a także dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Wnętrza są jasne,
wyposażone w starannie dobrane meble
i akcesoria, wśród których znajdują się wygodne stanowiska do pracy, telewizory LCD
(40–48”), minibary, zestawy do parzenia
kawy i herbaty, w tym ekspresy do kawy,
a także minisejfy i zestawy do prasowania.
Na uwagę zasługuje oferta gastronomiczna,
oparta na karcie z wyszukanymi daniami
kuchni izraelsko-polskiej, obejmująca tzw.
live cooking, podczas którego szefowie kuchni
realizują indywidualne zamówienia gości.
Pokoje zachwycają interesującym wystrojem,
utrzymanym w stylu nowoczesnym oraz
zaskakującymi detalami, nawiązującymi

Fot. Materiały prasowe Leonardo Hotels, autor: Piotr Gęsicki

NYX Hotel Warsaw mieści się w Varso Place – kompleksie znanym z najwyższej w Unii
Europejskiej wieży o wysokości 310 metrów.
Goście mogą wypocząć w nowocześnie urządzonych pokojach i apartamentach, w lobby
łączącym strefę barową i restauracyjną oraz
w drugim barze, zlokalizowanym na dachu
wieżowca. W ofercie znajduje się również
szereg propozycji dedykowanych branży
MICE. Dla jej przedstawicieli przygotowano
dostosowane do obecnych realiów rozwiązania – zarówno w obszarze spotkań tradycyjnych, jak i online.

do kultury lokalnej. Kolorystyka mebli wywołuje skojarzenia z politurą popularnych
w PRL-u meblościanek, na ścianach przestrzeni wspólnych znajdziemy portrety
przedstawicieli polskiej popkultury.
Lokalność wkracza do wnętrz hotelu także
w formie sztuki z obszaru street i urban art,
wykonanej przez przedstawicieli czołowych
lokalnych artystów, takich jak Mariusz
Tarkawian, Norbert Delman, Mariusz Waras
czy Nespoon. Za wystrój wnętrz odpowiada
pracownia znanego projektanta – Andreasa
Neudahma, za koncepcję artystyczną – Fundacja Propaganda, z zawiadującym kolekcją
sztuki NYX Hotel Warsaw kuratorem – Jackiem Sosnowskim.
W przestrzennym hotelowym lobby znajduje się restauracja Clash, wyspecjalizowana w kuchni izraelsko-polskiej, a także bar,
funkcjonujący pod tą sama nazwą. Wieczorem miejsce to zmienia się w tętniący życiem klub z DJ-em na żywo, który z każdą
godziną wciela kluczowe przesłanie marki
NYX – „noc należy do nas”. W ciepłe dni
dodatkowych wrażeń dostarczy drugi bar,
znajdujący się na dachu budynku, na wysokości 19. piętra. Na odwiedzających czekać będą dania barbecue, szeroka oferta
napojów, muzyka na żywo oraz zapierający
dech w piersiach widok na panoramę Warszawy. Hotel oferuje możliwość wynajęcia
części lobby oraz tarasu na dachu, z czego

skorzystać mogą organizatorzy bankietów,
spotkań biznesowych i prywatnych, przedstawiciele marek modowych oraz studia reklam.
Nad gośćmi NYX Hotel Warsaw czuwa zespół, którego przedstawiciele to znacznie więcej niż zwykli pracownicy. To gospodarze
miasta – „City Lovers”, którzy z pasją i entuzjazmem przekazują swoją fascynację klientom. Przejmują też obowiązki concierge, ale
są znacznie bliżej gości niż w tradycyjnych
hotelach. Są otwarci, przyjacielscy i mniej
formalni. Chętnie dzielą się wiedzą, zdradzając najskrytsze sekrety miasta.

OFERTA DLA MICE
W hotelu znajduje się pięć przestronnych
sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 518,5 mkw., mogących pomieścić do 400
osób. Cztery mniejsze sale, o powierzchniach: 91, 81,3, 80,3 i 82,4 mkw., można modułowo łączyć, w zależności od liczby
uczestników. Połączone sale dają powierzchnię 334,9 mkw. Największa – NYX 5 – to
aż 183,6 mkw. Wszystkie przestrzenie konferencyjne znajdują się na pierwszym piętrze.
Sale są klimatyzowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt elektroniczny, niezbędny
przy organizacji wydarzeń biznesowych
(rzutnik multimedialny, ekran, ﬂipchart, nagłośnienie, mównica, pointer do prezentacji).
W przestrzeni foyer znajduje się stół bilardo-

wy oraz automaty do gier retro, przy których
można zrelaksować się podczas przerw
na kawę. Z myślą o potrzebach gości, przebywających w hotelu w celach służbowych,
w lobby zaaranżowano strefy ze stanowiskami do pracy z bezpłatnym dostępem do
wi-ﬁ o prędkości 1000 Mb/s.
Oprócz szerokiej oferty stworzonej z myślą
o spotkaniach organizowanych w formule
tradycyjnej, NYX Hotel Warsaw oferuje też
możliwość przygotowania wydarzeń online,
zyskujących na popularności w związku z aktualną sytuacją pandemiczną. Zlokalizowane
w hotelu Warsaw Studio TV umożliwia przygotowanie eventu, będącego hybrydą spotkania multimedialnego z wirtualnym. Studio
w zakresie wyposażenia oraz identyﬁkacji
graﬁcznej dostosować można do indywidualnych potrzeb. Stabilne i bezpieczne łącze,
oparte na wysokiej jakości sprzęcie sieciowym, zapewnia bezawaryjną transmisję
na żywo na różne platformy równocześnie.
NYX Hotel Warsaw przypadnie do gustu
zarówno turystom poszukującym ciekawych doświadczeń – indywidualistom,
trendsetterom i miejskim podróżnikom – jak
i przedstawicielom świata biznesu. Wszyscy
pokochają unikalne połączenie designu,
sztuki i wyjątkowej relacji hotel – gość,
z której znana jest lifestylowa marka grupy
Leonardo Hotels.

NYX HOTEL WARSAW
POKOJE I APARTAMENTY: 298 pokoi i 33
apartamenty, w tym: 261 pokoi Down to Earth
(26-34 mkw.), 37 pokoi Space (37-50 mkw.),
31 pokoi NYX Suite (46-60 mkw.), 2 pokoje
Heaven Suite (77-81 mkw.), 4 pokoje dla osób
z niepełnosprawnościami (40 mkw.), pokoje
z tarasami i widokiem na panoramę Warszawy.
PRZESTRZENIE DLA MICE: 5 sal
konferencyjnych o łącznej powierzchni 518,5
mkw., mogących pomieścić do 400 osób. 4 z nich
(NYX1, NYX2, NYX3 i NYX4) da się modułowo
łączyć.
POJEMNOŚĆ SAL KONFERENCYJNYCH:
NYX 1 – 91,0 mkw., NYX 2 – 81,3 mkw.,

NYX 3 – 80,3 mkw., NYX 4 – 82,4 mkw.,
NYX 5 – 183,6 mkw.
INNE: recepcja 24h, recepcja dedykowana
grupom biznesowym, stanowisko samoobsługowe
z przekąskami – Grab&Go, nielimitowany internet
bezprzewodowy o prędkości 1000 Mb/s, sejf
hotelowy/sejf w pokoju, klimatyzowane pokoje,
room service, siłownia, parking podziemny,
podjazd dla autokarów, stacja ładowania
samochodów elektrycznych, restauracja Clash
(272 miejsca siedzące i stacja gotowania na żywo),
strefa Bar & Lounge, muzyka na żywo (DJ),
Rooftop Bar (19. piętro), strefy coworkingowe,
hotel dla niepalących, przyjazny zwierzętom
(psy i koty).
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U NAS każdy
znajdzie
coś dla siebie
Nasza oferta to nie tylko nocleg i gastronomia w wysokim standardzie, ale
i rozrywka. We wnętrzach można podziwiać sztukę w wykonaniu czołowych polskich artystów z nurtu street i urban art, lobby łączy strefę restauracyjną i barową, wisienką na torcie jest położony na 19. piętrze bar
z kapitalnym widokiem na tętniące życiem miasto – mówi Paulina Kołodziejczyk, general manager NYX Hotel Warsaw.
Kilka tygodni temu NYX Hotel Warsaw przywitał pierwszych gości. To najmłodsze dziecko sieci Leonardo Hotels. Dlaczego akurat Warszawa?
O tym, że w Warszawie powstanie pierwszy w Polsce hotel marki NYX Hotels by Leonardo Brands, sieć zdecydowała w 2017 r. Zawsze przyglądamy się
lokalizacjom z perspektywy długoterminowej. Warszawa ze swoim potencjałem oraz m.in. planowanymi projektami transportowymi odpowiadała naszym kluczowym potrzebom. Wpłynęło na to m.in. rosnące polskie PKB,
stabilna sytuacja w kraju, gotowość grupy na inwestycje w Europie Środkowej
i Wschodniej oraz dynamiczny rozwój rynku hotelarskiego w Warszawie w latach 2016–2019. Duże znaczenie miała też historia miasta oraz obecność uznanych na świecie marek i ﬁrm z branży mody, muzyki czy sztuki, które
decydują się na otwarcie sklepów, showroomów czy galerii właśnie w stolicy
Polski. To bardzo ważny aspekt, bo jesteśmy marką miejską i chcemy, by nasi goście mogli w pełni korzystać z uroków eksploracji dużych, ciekawych
metropolii. Dodam, że cały czas szukamy odpowiedniego miejsca do otwarcia kolejnych obiektów w innych miastach Polski.
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Dlaczego goście, ale także organizatorzy wydarzeń MICE, powinni wybrać
Państwa ofertę?
Jednym z naszych atutów jest doskonała lokalizacja. NYX Hotel Warsaw mieści się w jednej z najbardziej prestiżowych inwestycji w tej części Europy, czyli
Varso Place. Położenie kompleksu w ścisłym centrum miasta daje gościom dogodny dostęp do najważniejszych węzłów komunikacyjnych stolicy. Poza tym,
wyróżnia nas nowoczesność i nieprzeciętny design. Możemy pochwalić się nietuzinkowymi, interesującymi pod względem estetycznym wnętrzami, za które
odpowiada pracownia znanego projektanta – Andreasa Neudahma. Jeśli chodzi
o ofertę adresowaną do branży MICE, postawiliśmy na elastyczność i możliwość dopasowania przestrzeni eventowej do różnorodnych potrzeb klienta. Oferujemy pięć sal o łącznej powierzchni 518,5 mkw. Cztery mniejsze sale możemy
modułowo łączyć, by uzyskać powierzchnię i objętość idealną dla charakteru realizowanego wydarzenia. Całość jesteśmy w stanie zaaranżować na kilka różnych sposobów, także w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego.

Fot. Materiały prasowe Leonardo Hotels, autor: Piotr Gęsicki
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NYX Hotel Warsaw reklamowany jest jako marka jakiej
nie było na mapie polskiego hotelarstwa…
To prawda. W NYX Hotel Warsaw praca przeplata się
z wypoczynkiem i życiem nocnym. Nasza oferta to nie
tylko nocleg i gastronomia w wysokim standardzie, ale i rozrywka. We wnętrzach można podziwiać sztukę w wykonaniu czołowych polskich artystów z nurtu street i urban art.
Lobby łączy strefę restauracyjną i barową (Clash), mamy
strefę rozrywkową z grami w stylu retro. Wisienką na torcie
jest drugi bar, zlokalizowany na dachu wieżowca, na wysokości 19. piętra, z kapitalnym widokiem na miasto. W hotelu
organizowane będą wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, adresowane także do mieszkańców Warszawy i okolic, m.in.
koncerty, występy DJ-ów, pokazy mody, spotkania z artystami, komikami i innymi ciekawymi postaciami.
Co dodatkowo jesteście Państwo w stanie zaproponować
gościom MICE?
Poza kwestiami, które wymieniłam powyżej, wyróżnia
nas jakość obsługi. Mój zespół to ludzie, którzy tworzą to
miejsce. Wszystkich traktuję dokładnie tak, jak życzę sobie, aby obsługiwali moich gości. Dlatego jestem przekonana, że każdy będzie czuł się u nas swobodnie i komfortowo.
Najistotniejsze jest to, aby goście się z nami nie nudzili.
Z przyjemnością zabierzemy ich do świata sztuki, mody,
muzyki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pomożemy również
odkryć Warszawę – to jeden z naszych kluczowych konceptów jako „City Lovers”.
Branża MICE, podobnie jak hotelarska, jest jedną z tych,
które najmocniej ucierpiały przez pandemię. Jak oceniają Państwo perspektywy powrotu eventów?
NYX Hotel Warsaw otwieraliśmy w trudnym momencie, ale myślimy pozytywnie i mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli przyjmować gości w pełnym
wymiarze. Wiemy, zarówno z branży hotelarskiej, jak
i od klientów, że deﬁcyt bezpośrednich spotkań jest bardzo duży. Niezależnie od tego, sądzimy, że spotkania online pozostaną z nami na dłużej. Aktualnie jesteśmy
gotowi na organizację wydarzeń MICE w obydwu formułach – tradycyjnej, ale mamy też Warsaw Studio TV,
w którym realizujemy wydarzenia online.

