Warszawa, 19 kwietnia 2016
Informacja prasowa

Wiosna na sportowo z Galerią Zaspa
Z okazji otwarcia Galerii Zaspa (dawne ETC) po modernizacji dla klientów zostały
przygotowane liczne atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Już w piątek (22 kwietnia)
będzie można m.in. skorzystać z porad trenerów fitness, spotkać się z koszykarzami Trefla
Sopot, degustować potrawy podczas zlotu food trucków oraz wykonać badania
diagnostyczne. Tego dnia otwierają się także kolejne sklepy i punkty usługowe.
Galeria Zaspa działa w nowej odsłonie od 6 kwietnia. Aby przywitać klientów w odnowionych
wnętrzach na najbliższy piątek (22 kwietnia) zaplanowane zostały liczne atrakcje dla klientów
i mieszkańców dzielnicy. Zabawa rozpocznie się o godz. 12:00 i potrwa do 20:00.
Na najmłodszych będą czekały gry i zabawy tematyczne w klimacie lotniczym, oddającym
dawny charakter obiektu. Dorośli będą mogli odbyć konsultacje z trenerem personalnym
oraz sprawdzić skład swojego ciała. Przewidziane są również konkursy ze sportowymi
nagrodami tj. bilety na wydarzenia odbywające się w Ergo Arenie oraz wejściówki do klubu
Calypso.
Do dyspozycji gości będą ponadto koszykarze Trefla Sopot, którzy będą objaśniać zasady gry
w koszykówkę oraz włączać klientów do wspólnej aktywności. Klienci będą mogli także
wykonać badania diagnostyczne. Przed centrum zaparkuje sześć food trucków z różnorodną
ofertą gastronomiczną. Na wszystkich klientów będzie także czekał słodki poczęstunek.
22 kwietnia otworzą się kolejne sklepy i punkty usługowe. Tego dnia na I piętrze galerii
rozpocznie działalność klub fitness Calypso, butik odzieżowy Natalia Strojna oraz punkt GSM.
Na terenie centrum funkcjonuje już supermarket Intermarche, drogeria Rossmann, salon
Euro RTV ADG, sklepy odzieżowe Textil Market oraz Exxelent, cukiernia Sowa, piekarnia
Szydłowski, ZOO Karina, sklep kolonialny Camellia, salon prasowy Inmedio, Zielona Wyspa ze
świeżymi przekąskami oraz punkt z e-papierosami eSmoking World. W Galerii Zaspa można
także skorzystać z usług krawieckich, pralni, kantoru, bankomatu oraz salonu
fotograficznego.
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***
Galeria Zaspa (dawne ETC Gdańsk) to centrum handlowe zlokalizowane w gdańskiej dzielnicy Zaspa.
W latach 2015/2016 obiekt przeszedł gruntowną modernizację, zrealizowaną przez Grupę Capital Park
(inwestora) oraz Akron Group (właściciela obiektu). Aktualnie na powierzchni 8.800 mkw. mieści się
40 punktów handlowych i usługowych. Klienci mają do dyspozycji parking z 215 miejscami postojowymi. Obiekt
pierwotnie pełnił funkcję hangaru lotniczego. Do swojej historii nawiązuje poprzez elementy architektoniczne
i wizualne. Elementy konstrukcyjne znajdujące się w galerii są stylizowane na skrzydła samolotu, a na ścianach
znajdują się grafiki z historycznymi zdjęciami. Także nowe logo Galerii Zaspa nawiązuje do historii miejsca,
wykorzystując motyw skrzydeł samolotu, jako odniesienie do pierwotnych funkcji jakie pełnił budynek.
Więcej informacji: www.galeriazaspa.pl
Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce. Specjalizuje
się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych oraz modernizacji obiektów handlowych i usługowych.
Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza
portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów, zlokalizowanych w 39 miastach.
Akron Group to austriacka grupa specjalizująca się w inwestowaniu w nieruchomości biurowe, handlowe oraz
logistyczne. Firma działa na rynku austriackim, polskim, węgierskim oraz holenderskim oferując możliwości
inwestowania m.in. dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

