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INFORMACJA PRASOWA
Wielkie gotowanie w Royal Wilanów
Już 27 sierpnia między godziną 11.00 a 15.00 w Royal Wilanów
przy ul. Klimczaka 1 odbędzie się prawdziwa uczta, podczas której
wystawcy zachwycą gości wyszukanymi smakami.
Odwiedzający będą mogli nie tylko skosztować oryginalnych potraw
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zdrowego trybu życia i właściwej diety.
Tego dnia odbędą się organizowane przez BioBazar warsztaty "Płyń łodzi
moja" czyli warzywne i owocowe łódeczki, które odpłyną wprost do
dziecięcych buzi. Osoby lubiące łączyć kuchnię ze sztuką będą też mogły
uczestniczyć w nauce dekoracji babeczek.
Przyjemnie będzie się jadło i uczyło przy akompaniamencie muzyki
zapewnionej przez DJ-a. Dzięki foto-budce uczestnicy będą mogli zrobić
sobie zdjęcie, które staną się znakomitą pamiątką przyjemnie spędzonego
dnia, a do wyboru będą mieli związane z tematem wydarzenia akcesoria –
czapli kucharskie, warzywa i owoce.
Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci. Będę one mogły skakać po
dmuchanych

zjeżdżalniach

i
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mieć
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profesjonalnych animatorów buzie i bawić się kolorowankami i balonami.
O aspekt zdrowotny spotkania zadba ARTIS Wellness Club, który będzie
przeprowadzał pomiary tkanki tłuszczowej i udzieli porad dietetycznych.
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Znakomite składniki, potrawy i napoje zapewnią Piccola Italia, Piotr i
Paweł, Bierhalle, Kuchnia Otwarta, Naturel, Sweet & Blossom Concierge,
Little Chef, No Burger, Nama Sushi, BioBazar, Krakowski Kredens, Dunkin
Donuts, I Love Juice By Hurom

i Lindt & Sprüngli, Piwnica Smaków

(degustacja win) i Royal Papu.
***

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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