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Coraz zieleniej w Miasteczku Wilanów

380 krzewów irgi oraz 10 klonów zostanie posadzonych 17 kwietnia o 12.00 w Miasteczku
Wilanów w ramach kolejnej akcji z cyklu Move & Plant, którą już po raz drugi wspiera spółka
Capital Park, inwestor obiektu biurowo-handlowego Royal Wilanów. Organizatorem akcji
jest pracownia architektoniczna IN-VI, autor koncepcji urbanistycznej Miasteczka Wilanów.
Inicjatywa podnoszenia jakości otoczenia Miasteczka Wilanów poprzez zieleń i małą architekturę
cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców, jak i lokalnych
inwestorów. W poprzednim przedsięwzięciu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym wiele rodzin
z dziećmi mieszkających na wilanowskim osiedlu. 17 kwietnia odbędzie się już piąta edycja akcji.
Tym razem polega ona na sadzeniu drzewek – 380 krzewów irgi wzdłuż ulicy Klimczaka, między
ulicami Sarmacką a Kieślowskiego, oraz 10 klonów w Osi Królewskiej. Chętni mogą również
ufundować i zgłosić do sadzenia własne drzewka, które oznaczone zostaną ich imionami.
Zbiórka odbędzie się w pasie zieleni (tzw. park Klimczaka) przy skrzyżowaniu ulic Klimczaka z
Sarmacką. Akcja Move & Plant prowadzona jest w porozumieniu z władzami dzielnicy Wilanów.
Jak zawsze akcję wspiera Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów.
Informacje dodatkowe
Royal Wilanów
Pięciokondygnacyjny biurowiec Royal Wilanów klasy A+ o całkowitej powierzchni najmu 35 000 mkw. jest inwestycją
Grupy Capital Park. W ramach projektu powstanie 28 000 mkw. powierzchni biurowej oraz 7 000 mkw. powierzchni
usługowo-handlowej. Obiekt zlokalizowany będzie naprzeciwko planowanego Ratusza Dzielnicy Wilanów oraz przy alei
Przyczółkowej łączącej stolicę z Konstancinem. W ramach inwestycji powstanie otwarta przestrzeń z dostępem do
sklepów, restauracji, kawiarni i punktów usługowych otwartych do późnych godzin wieczornych. Royal Wilanów będzie
posiadał 921 miejsc parkingowych przeznaczonych na potrzeby biur i handlu. Autorem projektu jest pracownia JEMS
Architekci.
Szczegółowe informacje o inwestycji można znaleźć również na stronie internetowej: www.capitalpark.pl
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O inwestorze
Grupa Capital Park aktywnie działa na polskim rynku nieruchomości od 2005 roku inwestując wspólnie
z międzynarodowym funduszem private equity Patron Capital Partners dysponującym kapitałem w kwocie ponad 1,7 mld
EUR. Grupa Capital Park i Patron Capital Partners stworzyły jeden z największych na polskim rynku portfeli
nieruchomości składający się z powierzchni biurowych, handlowych i mieszkaniowych w budynkach istniejących i
przeznaczonych do realizacji.
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