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Mikołajki w Royal Wilanów
Royal Wilanów zaprasza 10 grudnia br. na wyjątkowe Mikołajki, podczas
których wszystkie dzieci będą mogły spotkać się ze Świętym Mikołajem i
otrzymać

od

niego

prezenty

oraz

wziąć

udział

w

świątecznych

warsztatach. Zarówno mali, jak i duzi goście zabawy będą też mogli
pomóc chłopcu choremu na rdzeniowy zanik mięśni.
Już 10 grudnia w godz. 14:00 – 18:00 w Royal Wilanów, przy ul. Klimczaka 1,
zorganizowana zostanie mikołajkowa zabawa dla najmłodszych. Wydarzenie
zacznie się od specjalnej gry przygotowanej przez Fundację Zwalcz Nudę. Aby
wziąć w niej udział trzeba będzie zapisać się i pobrać bezpłatną aplikację Royal
Wilanów, w której będzie zawarta instrukcja do gry i mapa.
Święty Mikołaj będzie czekał na swoim tronie od godziny 15:00 i rozda wszystkim
dzieciom mikołajkowe upominki.
Na placu przy Royal Wilanów we współpracy z Fundacją Zwalcz Nudę i ich
Akademią Elfów Świętego Mikołaja, a także Centrum Kultury Wilanów, Dunkin’
Donuts, Przedszkolem Ala ma Kota, kwiaciarnią Buqiet, La Millou, Solter Capital,
Nike i Szkołą Językową The Teachers, powstanie magiczna kraina pełna
konkursów, warsztatów i prezentów. Fundacja Zwalcz Nudę pokaże, jak wykonać
piękne ozdoby świąteczne. Z kolei Dunkin’ Donuts nauczy wszystkich ozdabiać
donaty, a kwiaciarnia Buqiet tworzyć zimowy ogródek w szkle. Na stanowisku
przedszkola Ala ma Kota dzieci będą miały możliwość własnoręcznie wykonać
kartki świąteczne, które następnie rodzice będą mogli kupić zostawiając datek.
Zostanie on przekazany rodzicom Arkadiusza Marca, chłopca chorego na rdzeniowy
zanik mięśni.
Ponadto w dniu wydarzenia dostępna będzie również fotobudka i kącik pocztowy,
w którym dzieci będą mogły napisać list do Świętego Mikołaja.

Żywe choinki i ogrzewacze zapewnią odpowiednio ciepłą i świąteczną atmosferę
podczas zimowej aury.
Royal Wilanów zaprasza wszystkie dzieci i rodziców do wspólnej zabawy!
***
Inwestor
Grupa Capital Park jest aktywnym inwestorem, doświadczonym deweloperem i zarządcą
nieruchomości działającym na polskim rynku od ponad 14 lat. Od momentu powstania w 2003 roku
Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych. Zarządza obecnie portfelem 68
projektów nieruchomościowych o łącznej powierzchni ok. 271 tys. mkw. w 34 miastach, którego
bieżąca wartość wynosi 2,1 mld zł.
Flagowymi inwestycjami Grupy Capital Park są trzy warszawskie projekty: największy ekologiczny
biurowiec z certyfikatem LEED Platinum – Eurocentrum Office Complex (85 tys. mkw. powierzchni
biurowo-handlowej), wielofunkcyjny budynek Royal Wilanów (36 tys. mkw. powierzchni biurowohandlowej) oraz rewitalizacja dawnej Fabryki Norblina – ArtN (65 tys. mkw.).
Grupa specjalizuje się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych oraz nabywaniu
nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości. Cechą wyróżniającą Grupę jest również
kreatywne podejście do asset managementu. Wartością dodaną obiektów, zarówno dla najemców,
jak i okolicznych mieszkańców, jest unikalny, stworzony przez Grupę, program „Biuro Plus” oferujący
szeroki zakres usług i aktywności oraz ogólnodostępną przestrzeń publiczną wokół budynków.
Capital Park osiąga dochody z najmu oraz sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych
opartych na nieruchomościach. W 2013 r. Grupa stworzyła innowacyjny na polskim rynku Real Estate
Income Assets FIZ AN I złożony z 39 atrakcyjnie zlokalizowanych nieruchomości handlowych typu
high-street, którym aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział. W 2016 r. Grupa Capital
Park stworzyła REIA FIZ II, w skład którego wchodzi portfel ośmiu nieruchomości.
Od grudnia 2013 r. spółka Capital Park S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie.
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