
  
 

K O M U N I K A T   P R A S O W Y 

 

Warimpex sprzedał hotel angelo w Pradze 

 

Wiedeń, 25 października 2016 r. – Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG poinformowała o 

sprzedaży czterogwiazdkowego praskiego hotelu angelo by Vienna House prywatnemu inwestorowi z Czech, 

firmie CIMEX Group. W poniedziałek zakończono negocjacje i sfinalizowano transakcję sprzedaży. Ustalono, 

że cena sprzedaży nie zostanie podana do wiadomości.  

 

„Cieszymy się z możliwości ogłoszenia pomyślnej transakcji jeszcze przed zakończeniem tego roku. Do nas 

nadal należy hotel Diplomat, więc pozostajemy aktywni na praskim rynku nieruchomości hotelowych“, mówi 

Prezes Warimpexu Franz Jurkowitsch. 

 

Hotel angelo otwarty został w 2006 roku i leży niedaleko praskiego Starego Miasta w dzielnicy Smíchov. 

Znajduje się w nim ponad 168 pokoi i suit, restauracja, jazz bar i ponad pięć stal konferencyjnych o 

powierzchni 334 m². Angelo należy do biznesowej linii Vienna House. Te tętniące życiem hotele 

charakteryzują się ożywioną atmosferą w lobby i barze oraz kolorystyką i wystrojem pokoi zaaranżowanym w 

stylu azjatyckim. Transakcja nie objęła funkcjonowania hotelu, dlatego hotel angelo w Pradze będzie nadal 

prowadzony przez Vienna House.  

 

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG   

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach 

w Wiedniu i w Warszawie (WXF). Jako jeden z największych inwestorów na rynku hotelarskim w Europie Środkowej i 

Wschodniej Warimpex jest obecnie właścicielem, współwłaścicielem lub podmiotem prowadzącym 15 hoteli biznesowych i 

luksusowych o łącznej liczbie ok. 3 700 pokoi oraz czterech budynków komercyjnych i biurowych o łącznej powierzchni 

użytkowej ok. 32 000 m². W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o 

łącznej wartości ponad 1 mld Euro. Jednoznaczna koncentracja na jakości i długotrwałości stwarza Warimpexowi duży 

potencjał wzrostu także na przyszłość. 

Spółka działa w 7 krajach europejskich. Do najbardziej spektakularnych hoteli, których Warimpex jest właścicielem, 

współwłaścicielem lub podmiotem prowadzącym, należą: hotel andel’s w Łodzi, hotele marki angelo w Pilźnie i 

Katowicach, hotel lotniskowy marki angelo w Bukareszcie, hotel Kempinski w Wiedniu, hotel Crowne Plaza na terenie 

AIRPORTCITY St. Petersburg oraz hotel InterContinental w Warszawie.   
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