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Spotkanie z wilanowskim folklorem w Royal Wilanów
W najbliższą niedzielę, 21 sierpnia o godzinie 16.00, ludowość
zapanuje w Royal Wilanów przy ul. Klimczaka 1. Mieszkańcy będą
mogli poznać historię i tradycje Wilanowa oraz skosztować
regionalnych przysmaków.
Zespoły folklorystyczne Centrum Kultury Wilanów będą tańcem i śpiewem
zapraszać na Powsińskie Dożynki – doroczne święto plonów.
Na mieszkańców Wilanowa będą czekały klasyczne lokalne przysmaki –
słynne powsińskie pączki ziemniaczane i chleb ze smalcem. Dodatkowo
będzie można obejrzeć zdobiony pięknym haftem, tradycyjny ludowy strój
wilanowski.
Dla dzieci przygotowano warsztaty artystyczno-plastyczne. Najmłodsi
będą mogli malować koszulki, bawić się gliną i uczyć tańca.
Przy akompaniamencie kapeli ludowej powstanie wieniec dożynkowy,
który zostanie przekazany Starostom Powsińskich Dożynek i będzie
reprezentował mieszkańców tej części Wilanowa.
Wilanowski spotkanie z folklorem to znakomita okazja dla całych rodzin,
żeby w nowoczesnej części Wilanowa poznać przeszłość i tradycje tej
dzielnic.
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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 ponad 100 transakcji
inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 72 projekty o łącznej
powierzchni wynajmu brutto ok. 254 tys. mkw., zlokalizowanych w 34 miastach. Spośród
tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze
utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN,
którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
W 2015 roku firma dostarczył na polski rynek około 65 tys. mkw. nowej powierzchni
biurowo-handlowej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości
zarządzanych przez Grupę wynosiła 1,9 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. 83% bieżącej
wartości portfela Grupy stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i
jednym z najbardziej perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
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2

