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Mikołajki w Royal Wilanów
10 grudnia Royal Wilanów przy ul. Klimczaka 1 zaprasza na wyjątkowe
Mikołajki
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przedświątecznym konkursie plastycznym dla dzieci.
Już 10 grudnia od godziny 14.00 do 17.00 najmłodsi będą mogli spotkać przy
Royal Wilanów Świętego Mikołaja, a także uczestniczyć w zabawach i warsztatach
plastycznych. W tym samym czasie dorośli będą mogli cieszyć się świąteczną
atmosferą w specjalnej strefie pełnej stoisk z regionalnymi potrawami, grzanym
winem i dekoracjami bożonarodzeniowymi, gdzie również organizowane będą
warsztaty.
Także sklepy i restauracje w Royal Wilanów przygotowały specjalne Mikołajkowe
atrakcje. W Nike dzieci udadzą się na poszukiwanie prezentów, podczas gdy
rodzice będą robić zakupy z rabatami, do których dołączane będą upominki.
Modne mamy i dzieci ucieszą także vouchery na zakupy w Colibri.
Herbapol zaoferuje herbaty i świeże soki, Lindt czekoladki, a Dunkin' Donuts
swoje klasyczne donuty. Dla osób chcących skosztować czegoś wytrawnego
restauracja Naturel przygotuje świąteczny barszcz, a Plato zaoferuje zakup
świeżych ryb i owoców morza.

Do 10 grudnia do Royal Wilanów lub Centrum Kultury Wilanów można wysyłać
albo przynieść wykonane przez dzieci prace plastyczne na konkurs „Świąteczny
Wilanów”. Tydzień później, 17 grudnia, w Royal Wilanów odbędzie się wystawa
prac konkursowych, podczas której zostaną wręczone nagrody, dyplomy i
wyróżnienia.

***
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 highstreet 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 biurowohandlowej. 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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