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Jarmark Bożonarodzeniowy w Royal Wilanów
Święta

są

już

coraz

bliżej

–

czas

rozpocząć

sezon

jarmarków

bożonarodzeniowych. Od najbliższego piątku aż do Wigilii mieszkańcy
Wilanowa będą mogli wybrać się do Royal Wilanów na specjalny jarmark
pełen świątecznych potraw i pomysłów na prezenty.
Od piątku 8 grudnia br. na terenie rekreacyjnym obok wielofunkcyjnego budynku
Royal Wilanów, przy ulicy Klimczaka 1, działać będzie Jarmark Bożonarodzeniowy.
Będzie on czynny codziennie do 23 grudnia, w godzinach 14:00 – 20:00. W tym
czasie przy Royal Wilanów będzie można przechadzać się wśród pięknie
udekorowanych drewnianych domków, w których wszyscy odwiedzający znajdą
świąteczne przysmaki, dekoracje choinkowe oraz szeroki wybór unikatowych
prezentów dla swoich bliskich.
Na jarmarku będzie można spróbować grzańców z Kuchni Otwartej, potraw kuchni
wietnamskiej z restauracji Rong Vang, gruzińskich pierożków Pielmieni&Chinkali,
kaw i donatów Dunkin’ Donuts oraz świątecznych czekoladek Lindt. Unikatowe
prezenty będzie można kupić na stanowisku Drobiny Czasu, które zaoferuje ręcznie
robione upominki w stylu vintage i w domku Amokado, gdzie odwiedzający znajdą
wybór ubranek, akcesoriów i zabawek dziecięcych. Oczywiście nie zabraknie też
tradycyjnych świątecznych dekoracji. Dodatkowo co weekend czekać będą na
Państwa inni wystawcy.
Wystawcy, którzy chcieliby dołączyć do Jarmarku Bożonarodzeniowego przy Royal
Wilanów

proszeni

są

o

kontakt

z

Malwiną

Lipińską

m.lipinska@capitalpark.pl.
Royal Wilanów zaprasza do wyjątkowej świątecznej krainy!

***

pod

adresem

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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