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Informacja prasowa

Sierpień pod znakiem sportu w Royal Wilanów
Crossfit, spinning, bodyArt a może boks? Wszyscy miłośnicy ruchu i zdrowego trybu
życia, a także ci, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z aktywnością
fizyczną, przez cały sierpień będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach
sportowych. Przed budynkiem przy ul. Klimczaka 1 w Warszawie stanął 300metrowy namiot, w którym przez cały najbliższy miesiąc będzie odbywać się projekt
pod hasłem Letnia Strefa Fitness w Royal Wilanów.
Letnia Strefa Fitness to całomiesięczne wydarzenie, którego celem jest zachęcenie
zarówno pracowników Royal Wilanów, ale i mieszkańców Wilanowa oraz innych części
Warszawy do włączenia do swojego życia sportu i ruchu. W tym celu przez cały
sierpień w specjalnie przygotowanym, przestronnym, 300-metrowym namiocie
odbywają się bezpłatne i otwarte dla wszystkich zajęcia. W trakcie trwania projektu
uczestnicy będą mogli potrenować i spróbować swoich sił w takich dyscyplinach, jak
crossfit, crossfit olimpic weightlifting, crossfit endurance, crossfit teens, przeznaczony
dla młodzieży w wieku 13-18 lat, spinning, autorskie zajęcia z bodyArt, prowadzone
przez Agnieszkę Śliskowską czy boks dedykowany dla kobiet.
W programie znalazły się również treningi kolarskie z AirBike czy biegowe z Nike.

We wszystkie dni trwania wydarzenia, w godz. 8-10 oraz 18-20 będzie można także
skorzystać z bezpłatnych porad instruktorów i trenerów personalnych Artis Wellness
Club. Letnia Strefa Fitness przy Royal Wilanów będzie działać do 31 sierpnia b.r.
– Royal Wilanów to budynek zbudowany w zgodzie z najnowszymi trendami,
ekologiczny, przyjazny użytkownikowi – te same wartości przyświecają także
organizowanym przez nas licznym wydarzeniom, integrującym lokalną społeczność.
Mamy nadzieję, że wspólne treningi w trakcie Letniej Strefy Fitness będą ciekawą i
praktyczną formą promocji zdrowego trybu życia, który zachęci wszystkie
uczestniczące w nich osoby do dalszych poszukiwań ulubionej formy aktywności
fizycznej i coraz częstszego podejmowania jej pomiędzy codziennymi obowiązkami –
mówi Kinga Nowakowska, członek zarządu i dyrektor operacyjna Grupy Capital Park,
właściciela Royal Wilanów.
Udział we wszystkich zajęciach cyklu jest darmowy i dostępny dla każdego.
Warunkiem udziału w treningu jest rejestracja za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji
mobilnej Royal Wilanów, obsługiwanej przez systemy iOS oraz Android. Można ją
pobrać pod poniższymi linkami: https://link.do/p73gH oraz https://goo.gl/UgXQ4h.
Film z instrukcją zapisu można znaleźć pod adresem: https://link.do/7gOVA
Pomysłodawcą i organizatorem Letniej Strefy Fitness jest Grupa Capital Park –
właściciel i zarządca Royal Wilanów. Partnerami wydarzenia są Urząd Dzielnicy
Wilanów, CrossFit 12U1, Elektromoc, AirBike, Nike, Artis Wellness Club, Mazda
Bołtowicz, Teraz Wilanów, Harley-Davidson Twin Peaks Warszawa, Agnieszka
Śliskowska Studio Treningu. Szczegółowe informacje o wydarzeniu można znaleźć na
Facebooku: https://www.facebook.com/events/283582498890697/.
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***
Royal Wilanów to nowoczesny budynek biurowo-usługowy usytuowany w samym sercu Wilanowa,
naprzeciwko ratusza dzielnicy i w prestiżowym sąsiedztwie Pałacu Wilanowskiego. Dzięki wyjątkowej
lokalizacji w otoczeniu zieleni, charakterystycznej bryle oraz wyjątkowej ofercie handlowo-usługowej,
Royal Wilanów stanowi zarówno komfortowe miejsce pracy, jak i punkt spotkań oraz zakupów
mieszkańców Wilanowa i okolic. Na czterech kondygnacjach obiektu znajduje się 29 787 mkw.
nowoczesnej, funkcjonalnej powierzchni biurowej klasy A+ oraz blisko 7 tys. mkw. Powierzchni
handlowo-usługowo-gastronomicznej. Dla komfortu pracowników i gości obiektu przygotowanych
zostało 931 miejsc parkingowych. Budynek został zaprojektowany z dbałością o środowisko i
samopoczucie użytkowników, co jest potwierdzone przez certyfikat BREEAM International, Europe
Commercial 2009 na poziomie VERY GOOD.
Grupa Capital Park to doświadczona i uznana firma inwestycyjna na rynku nieruchomości w Polsce, od
blisko 5 lat notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa stworzyła wysokiej
jakości portfel nieruchomości składający się z nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowej klasy A,
obejmujący przede wszystkim takie aktywa jak Eurocentrum Office Complex czy Royal Wilanów oraz
jest w trakcie budowy flagowego projektu rewitalizacyjnego – ArtN w centrum Warszawy. Grupa
zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 304.000 m2 i wartości rynkowej 2,4 mld PLN,
z czego 77% stanowią nieruchomości zlokalizowane w Warszawie – najbardziej perspektywicznym
rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

