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NYX Hotel Warsaw mieści się w Varso Pla-
ce – kompleksie znanym z najwyższej w Unii
Europejskiej wieży o wysokości 310 metrów.
Goście mogą wypocząć w nowocześnie urzą-
dzonych 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 rozwiąza-
nia – zarówno w obszarze spotkań tradycyj-
nych, jak i online.

IDEALNE POŁOŻENIE
NYX Hotels to marka lifestylowa o cha-

rakterze miejskim. Każdy obiekt konceptu
przepełniony jest duchem otoczenia. Wkra-
cza 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 przypad-
ku 4-gwiazdkowego NYX Hotel Warsaw.
Znajduje się on w centrum Warszawy,
nieopodal najważniejszych węzłów komuni-
kacyjnych, w tym dworca kolejowego War-
szawa Centralna, z którym w przyszłości
będzie miał bezpośrednie połączenie pod-
ziemne. Sąsiedztwo dworca Warszawa
Śródmieście zapewnia z kolei szybki do-
jazd 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 biz-
nesowi – z łatwością dotrą do Pałacu Kultu-
ry i Nauki, Teatru Roma, spektakularnego
Muzeum Powstania Warszawskiego, Mu-
zeum Historii Żydów Polskich POLIN, tęt-
niącej 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 apartamen-
ty z widokiem na panoramę Warszawy, z ta-
rasami, a także dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Wnętrza są jasne,
wyposażone w starannie dobrane meble
i akcesoria, wśród których znajdują się wy-
godne 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

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.
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do kul tu ry lo kal nej. Ko lo ry sty ka me bli wy -
wo łu je sko ja rze nia z po li tu rą po pu lar nych
w PRL-u me blo ścia nek, na ścia nach prze -
strze ni wspól nych znaj dzie my por tre ty
przed sta wi cie li pol skiej po pkul tu ry.

Lo kal ność wkra cza do wnętrz ho te lu tak że
w for mie sztu ki z ob sza ru stre et i urban art, 
wy ko na nej przez przed sta wi cie li czo ło wych
lo kal nych ar ty stów, ta kich jak Ma riusz 
Tar ka wian, Nor bert Del man, Ma riusz Wa ras
czy Ne spo on. Za wy strój wnętrz od po wia da
pra cow nia zna ne go pro jek tan ta – An dre asa
Neu dah ma, za kon cep cję ar ty stycz ną – Fun -
da cja Pro pa gan da, z za wia du ją cym ko lek cją
sztu ki NYX Ho tel War saw ku ra to rem – Jac -
kiem So snow skim. 

W prze strzen nym ho te lo wym lob by znaj -
du je się re stau ra cja Clash, wy spe cja li zo wa -
na w kuch ni izra el sko -pol skiej, a tak że bar,
funk cjo nu ją cy pod tą sa ma na zwą. Wie czo -
rem miej sce to zmie nia się w tęt nią cy ży -
ciem klub z DJ -em na ży wo, któ ry z każ dą
go dzi ną wcie la klu czo we prze sła nie mar ki
NYX – „noc na le ży do nas”. W cie płe dni
do dat ko wych wra żeń do star czy dru gi bar,
znaj du ją cy się na da chu bu dyn ku, na wy -
so ko ści 19. pię tra. Na od wie dza ją cych cze -
kać bę dą da nia bar be cue, sze ro ka ofer ta
na po jów, mu zy ka na ży wo oraz za pie ra ją cy
dech w pier siach wi dok na pa no ra mę War -
sza wy. Ho tel ofe ru je moż li wość wy na ję cia
czę ści lob by oraz ta ra su na da chu, z cze go

sko rzy stać mo gą or ga ni za to rzy ban kie tów,
spo tkań biz ne so wych i pry wat nych, przed -
sta wi cie le ma rek mo do wych oraz stu dia re -
klam. 

Nad go ść mi NYX Ho tel War saw czu wa ze -
spół, któ re go przed sta wi cie le to znacz nie wię -
cej niż zwy kli pra cow ni cy. To go spo da rze
mia sta – „Ci ty Lo vers”, któ rzy z pa sją i en tu -
zja zmem prze ka zu ją swo ją fa scy na cję klien -
tom. Przej mu ją też obo wiąz ki con cier ge, ale 
są znacz nie bli żej go ści niż w tra dy cyj nych
ho te lach. Są otwar ci, przy ja ciel scy i mniej
for mal ni. Chęt nie dzie lą się wie dzą, zdra dza -
jąc naj skryt sze se kre ty mia sta. 

OFER TA DLA MI CE
W ho te lu znaj du je się pięć prze stron nych

sal kon fe ren cyj nych o łącz nej po wierzch -
ni 518,5 mkw., mo gą cych po mie ścić do 400
osób. Czte ry mniej sze sa le, o po wierzch -
niach: 91, 81,3, 80,3 i 82,4 mkw., moż na mo -
du ło wo łą czyć, w za leż no ści od licz by
uczest ni ków. Po łą czo ne sa le da ją po wierzch -
nię 334,9 mkw. Naj więk sza – NYX 5 – to
aż 183,6 mkw. Wszyst kie prze strze nie kon fe -
ren cyj ne znaj du ją się na pierw szym pię trze.
Sa le są kli ma ty zo wa ne i wy po sa żo ne w no -
wo cze sny sprzęt elek tro nicz ny, nie zbęd ny
przy or ga ni za cji wy da rzeń biz ne so wych
(rzut nik mul ti me dial ny, ekran, flip chart, na -
gło śnie nie, mów ni ca, po in ter do pre zen ta cji).
W prze strze ni foy er znaj du je się stół bi lar do -

wy oraz au to ma ty do gier re tro, przy któ rych
moż na zre lak so wać się pod czas przerw 
na ka wę. Z my ślą o po trze bach go ści, prze -
by wa ją cych w ho te lu w ce lach służ bo wych,
w lob by za aran żo wa no stre fy ze sta no wi ska -
mi do pra cy z bez płat nym do stę pem do
wi -fi o pręd ko ści 1000 Mb/s. 

Oprócz sze ro kiej ofer ty stwo rzo nej z my ślą
o spo tka niach or ga ni zo wa nych w for mu le
tra dy cyj nej, NYX Ho tel War saw ofe ru je też
moż li wość przy go to wa nia wy da rzeń on li ne,
zy sku ją cych na po pu lar no ści w związ ku z ak -
tu al ną sy tu acją pan de micz ną. Zlo ka li zo wa ne
w ho te lu War saw Stu dio TV umoż li wia przy -
go to wa nie even tu, bę dą ce go hy bry dą spo tka -
nia mul ti me dial ne go z wir tu al nym. Stu dio
w za kre sie wy po sa że nia oraz iden ty fi ka cji
gra ficz nej do sto so wać moż na do in dy wi du -
al nych po trzeb. Sta bil ne i bez piecz ne łą cze,
opar te na wy so kiej ja ko ści sprzę cie sie cio -
wym, za pew nia bez a wa ryj ną trans mi sję
na ży wo na róż ne plat for my rów no cze śnie. 

NYX Ho tel War saw przy pad nie do gu stu
za rów no tu ry stom po szu ku ją cym cie ka -
wych do świad czeń – in dy wi du ali stom,
trend set te rom i miej skim po dróż ni kom – jak
i przed sta wi cie lom świa ta biz ne su. Wszy scy
po ko cha ją uni kal ne po łą cze nie de si gnu,
sztu ki i wy jąt ko wej re la cji ho tel – gość, 
z któ rej zna na jest li fe sty lo wa mar ka gru py
Le onar do Ho tels. 

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). 

NYX HOTEL WARSAW
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Na sza ofer ta to nie tyl ko noc leg i ga stro no mia w wy so kim stan dar dzie, ale
i roz ryw ka. We wnę trzach moż na po dzi wiać sztu kę w wy ko na niu czo ło -
wych pol skich ar ty stów z nur tu stre et i urban art, lob by łą czy stre fę re stau -
ra cyj ną i ba ro wą, wi sien ką na tor cie jest po ło żo ny na 19. pię trze bar
z ka pi tal nym wi do kiem na tęt nią ce ży ciem mia sto – mó wi Pau li na Ko ło -
dziej czyk, ge ne ral ma na ger NYX Ho tel War saw.

Kil ka ty go dni te mu NYX Ho tel War saw przy wi tał pierw szych go ści. To naj -
młod sze dziec ko sie ci Le onar do Ho tels. Dla cze go aku rat War sza wa? 

O tym, że w War sza wie po wsta nie pierw szy w Pol sce ho tel mar ki NYX Ho -
tels by Le onar do Brands, sieć zde cy do wa ła w 2017 r. Za wsze przy glą da my się
lo ka li za cjom z per spek ty wy dłu go ter mi no wej. War sza wa ze swo im po ten cja -
łem oraz m.in. pla no wa ny mi pro jek ta mi trans por to wy mi od po wia da ła na -
szym klu czo wym po trze bom. Wpły nę ło na to m.in. ro sną ce pol skie PKB,
sta bil na sy tu acja w kra ju, go to wość gru py na in we sty cje w Eu ro pie Środ ko wej
i Wschod niej oraz dy na micz ny roz wój ryn ku ho te lar skie go w War sza wie w la -
tach 2016–2019. Du że zna cze nie mia ła też hi sto ria mia sta oraz obec ność uzna -
nych na świe cie ma rek i firm z bran ży mo dy, mu zy ki czy sztu ki, któ re
de cy du ją się na otwar cie skle pów, show ro omów czy ga le rii wła śnie w sto li cy
Pol ski. To bar dzo waż ny aspekt, bo je ste śmy mar ką miej ską i chce my, by na -
si go ście mo gli w peł ni ko rzy stać z uro ków eks plo ra cji du żych, cie ka wych
me tro po lii. Do dam, że ca ły czas szu ka my od po wied nie go miej sca do otwar -
cia ko lej nych obiek tów w in nych mia stach Pol ski.

Dla cze go go ście, ale tak że or ga ni za to rzy wy da rzeń MI CE, po win ni wy brać
Pań stwa ofer tę?

Jed nym z na szych atu tów jest do sko na ła lo ka li za cja. NYX Ho tel War saw mie -
ści się w jed nej z naj bar dziej pre sti żo wych in we sty cji w tej czę ści Eu ro py, czy li
Var so Pla ce. Po ło że nie kom plek su w ści słym cen trum mia sta da je go ściom do -
god ny do stęp do naj waż niej szych wę złów ko mu ni ka cyj nych sto li cy. Po za tym,
wy róż nia nas no wo cze sność i nie prze cięt ny de sign. Mo że my po chwa lić się nie -
tu zin ko wy mi, in te re su ją cy mi pod wzglę dem es te tycz nym wnę trza mi, za któ re
od po wia da pra cow nia zna ne go pro jek tan ta – An dre asa Neu dah ma. Je śli cho dzi
o ofer tę ad re so wa ną do bran ży MI CE, po sta wi li śmy na ela stycz ność i moż li -
wość do pa so wa nia prze strze ni even to wej do róż no rod nych po trzeb klien ta. Ofe -
ru je my pięć sal o łącz nej po wierzch ni 518,5 mkw. Czte ry mniej sze sa le mo że my
mo du ło wo łą czyć, by uzy skać po wierzch nię i ob ję tość ide al ną dla cha rak te ru re -
ali zo wa ne go wy da rze nia. Ca łość je ste śmy w sta nie za aran żo wać na kil ka róż -
nych spo so bów, tak że w spo sób za pew nia ją cy za cho wa nie dy stan su spo łecz ne go. 

NYX Ho tel War saw re kla mo wa ny jest ja ko mar ka ja kiej
nie by ło na ma pie pol skie go ho te lar stwa…

To praw da. W NYX Ho tel War saw pra ca prze pla ta się
z wy po czyn kiem i ży ciem noc nym. Na sza ofer ta to nie 
tyl ko noc leg i ga stro no mia w wy so kim stan dar dzie, ale i roz -
ryw ka. We wnę trzach moż na po dzi wiać sztu kę w wy ko na -
niu czo ło wych pol skich ar ty stów z nur tu stre et i urban art.
Lob by łą czy stre fę re stau ra cyj ną i ba ro wą (Clash), ma my
stre fę roz ryw ko wą z gra mi w sty lu re tro. Wi sien ką na tor cie
jest dru gi bar, zlo ka li zo wa ny na da chu wie żow ca, na wy so ko -
ści 19. pię tra, z ka pi tal nym wi do kiem na mia sto. W ho te lu
or ga ni zo wa ne bę dą wy da rze nia kul tu ral ne i roz ryw ko we, ad -
re so wa ne tak że do miesz kań ców War sza wy i oko lic, m.in.
kon cer ty, wy stę py DJ -ów, po ka zy mo dy, spo tka nia z ar ty sta -
mi, ko mi ka mi i in ny mi cie ka wy mi po sta cia mi. 

Co do dat ko wo je ste ście Pań stwo w sta nie za pro po no wać
go ściom MI CE?

Po za kwe stia mi, któ re wy mie ni łam po wy żej, wy róż nia
nas ja kość ob słu gi. Mój ze spół to lu dzie, któ rzy two rzą to
miej sce. Wszyst kich trak tu ję do kład nie tak, jak ży czę so -
bie, aby ob słu gi wa li mo ich go ści. Dla te go je stem prze ko na -
na, że każ dy bę dzie czuł się u nas swo bod nie i kom for to wo.
Naj istot niej sze jest to, aby go ście się z na mi nie nu dzi li.
Z przy jem no ścią za bie rze my ich do świa ta sztu ki, mo dy,
mu zy ki. Każ dy znaj dzie coś dla sie bie. Po mo że my rów nież
od kryć War sza wę – to je den z na szych klu czo wych kon cep -
tów ja ko „Ci ty Lo vers”. 

Bran ża MI CE, po dob nie jak ho te lar ska, jest jed ną z tych,
któ re naj moc niej ucier pia ły przez pan de mię. Jak oce nia -
ją Pań stwo per spek ty wy po wro tu even tów? 

NYX Ho tel War saw otwie ra li śmy w trud nym mo men -
cie, ale my śli my po zy tyw nie i ma my na dzie ję, że już nie -
ba wem bę dzie my mo gli przyj mo wać go ści w peł nym
wy mia rze. Wie my, za rów no z bran ży ho te lar skiej, jak
i od klien tów, że de fi cyt bez po śred nich spo tkań jest bar -
dzo du ży. Nie za leż nie od te go, są dzi my, że spo tka nia on -
li ne po zo sta ną z na mi na dłu żej. Ak tu al nie je ste śmy
go to wi na or ga ni za cję wy da rzeń MI CE w oby dwu for mu -
łach – tradycyjnej, ale mamy też War saw Stu dio TV,
w któ rym re ali zu je my wy da rze nia on li ne.

U NAS każdy
znajdzie 
coś dla siebie
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