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INFORMACJA PRASOWA
ARTIS Wellness Club w Royal Wilanów
Znamy już markę unikalnego konceptu fitness, który dołączy do grona
najemców Royal Wilanów. ARTIS Wellness Club to pierwszy w Polsce
klub klasy premium, wyposażony w sprzęt włoskiej marki Technogym z
najwyższej

linii

klubowej

ARTIS

oraz

innowacyjną

technologię

MyWellness Cloud.
Plany operatora zakładają utworzenie na powierzchni blisko 1500 mkw. miejsca
unikalnego na skalę kraju. Do dyspozycji ćwiczących będą urządzenia cardio z
multimedialnym systemem UNITY czy sprzęt siłowy i funkcjonalny z linii ARTIS.
To, co szczególnie wyróżni to miejsce spośród innych klubów, to innowacyjna
technologia

MyWellness

Cloud,

która

daje

możliwość

zapisywania

swoich

treningów wykonanych w domu, w klubie czy w terenie, korzystania z
programów treningowych przygotowanych przez trenera, a także odtwarzania
ulubionych multimediów podczas treningu: gry, muzyki, filmów i aplikacji.
Do dyspozycji klubowiczów zostanie także oddana bardzo szeroka oferta zajęć
grupowych i outdoorowych, strefa zdrowia i rehabilitacji, centrum SPA oraz sala
dla dzieci. Ćwiczenia będą wykonywane pod okiem najlepszych trenerów
personalnych i rehabilitantów w Polsce.
Szczegółowe informacje na temat oferty i terminu otwarcia będą dostępne już
wkrótce.
ARTIS Wellness Club to tylko jedno z miejsc w Royal Wilanów, które zachęcają
do aktywności fizycznej. Bogatą, sportową ofertę reprezentuje również flagowy
salon marki Nike, do którego już niedługo dołączy sklep Adventure Sports.
Jesienią

wokół

budynku

zaaranżowane

zostaną

miejskie

place,

których

infrastruktura – ścianka wspinaczkowa, boiska sportowe, szachy, trampoliny czy
strefa streetworkout – będzie zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu.
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***
Dodatkowe informacje:
Inwestor
Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem działającym na
rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i
wykorzystywaniu

okazji

rynkowych

(ang. opportunistic

investor).

Głównym

przedmiotem

działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np.
poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę,
budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi
budynkami.
Capital

Park

osiąga

dochody

z

najmu

oraz

ze

sprzedaży

nieruchomości

lub

produktów

inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu
nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w
obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w
2003 roku Grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem
nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys.
mkw., zlokalizowanych w 37 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu
high-street znajduje się w strukturze nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real
Estate Income Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę
wynosiła 1,6 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. 79% bieżącej wartości portfela Grupy stanowiły
nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej perspektywicznych
rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
Biuro prasowe Capital Park
Magda Runowska
tel. 0 48 22 642 24 16, + 48 609 716 113
email: m.runowska@mediadem.pl
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