
















A nosztalgia biztos sokaknak könnyeket csal a 
szemébe, de …. a hervadó gyárépület már 
nem annyira passzolt oda.

 

A tíz éve üresen álló épületet most kezdték el 
bontani.

Diákszállás lesz a Tűzraktár helyén… a projekt 
fejlesztője a magyar alapítású és hazai 
tulajdonú Forestay Group.
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Student Housing boomt und hat sich zu einer 
beliebten Assetklasse entwickelt

Connect – explore – come home. Jetzt auch in 
Budapest.

n Budapest sollen bis Herbst 2017 418 
Studentenapartments in der Nähe der 
medizinischen Fakultät Semmelweis entstehen.

Über den ungarischen Markt schweigen sich 
internationale Marktberichte zu 
Studentenheimen weitgehend aus. "Wir sind 
selbst darüber gestolpert",

Potenzial auch in Budapest

n Budapest sollen bis Herbst 2017 418 
Studentenapartments in der Nähe der 
medizinischen Fakultät Semmelweis entstehen.

MILESTONE ist Student Housing im Premium-
Segment.

Bis Herbst 2017 entsteht in Budapest das erste 
MILESTONE außerhalb Österreichs mit 418 
Betten direkt neben der Semmelweis 
Universität.
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