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Miasteczko Wilanów coraz piękniejsze
4 czerwca br. o godz. 12.00 na warszawskim Wilanowie odbędzie się kolejna akcja z cyklu
Move& Plant. Akcję, organizowaną przez pracownię architektoniczną IN-VIi Urząd Dzielnicy
Wilanów, jużpo raz trzeci wspiera spółka Capital Park, inwestor obiektu biurowohandlowego Royal Wilanów.
Inicjatywa podnoszenia jakości przestrzeni publicznej Miasteczka Wilanów poprzez zieleń i małą
architekturę cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców, jak i
lokalnych inwestorów. W poprzednim przedsięwzięciu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. W
atmosferze pikniku mieszkańcy upiększali swoją dzielnicę, nawiązując dobrosąsiedzkie kontakty. 4
czerwca odbędzie się już szósta edycja akcji. Tym razem w programie imprezy przewidziano
wspólne sadzenie47 lip w zachodnim odcinku Osi Królewskiej pomiędzy ul. Sarmacką i Al.
Rzeczypospolitej, instalację ławek miejskich we wschodniej części Osi Królewskiej, a także
zasadzenie 4 drzew przy Świątyni Opatrzności Bożej. Chętni mogą również ufundować własne
ławki, które zostaną oznaczone plakietką z ich imieniem. Przewidywany koszt zindywidualizowanej
ławki to ok. 850 zł.
Zbiórka odbędzie się w zachodnim odcinku Osi Królewskiej między Al. RP a ul. Sarmacką. Akcja
Move& Plant prowadzona jest w porozumieniu z władzami dzielnicy Wilanów. Jak zawsze akcję
wspiera Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów.
Informacje dodatkowe
Royal Wilanów
Pięciokondygnacyjny biurowiec Royal Wilanów klasy A+ o całkowitej powierzchni najmu 35 000 mkw. jest inwestycją
Grupy Capital Park. W ramach projektu powstanie 28 000 mkw. powierzchni biurowej oraz 7 000 mkw. powierzchni
usługowo-handlowej. Obiekt zlokalizowany będzie naprzeciwko planowanego Ratusza Dzielnicy Wilanów oraz przy alei
Przyczółkowej łączącej stolicę z Konstancinem. W ramach inwestycji powstanie otwarta przestrzeń z dostępem do
sklepów, restauracji, kawiarni i punktów usługowych otwartych do późnych godzin wieczornych. Royal Wilanów będzie
posiadał 921 miejsc parkingowych przeznaczonych na potrzeby biur i handlu. Autorem projektu jest pracownia JEMS
Architekci.
Szczegółowe informacje o inwestycji można znaleźć również na stronie internetowej: www.capitalpark.pl
O inwestorze
Grupa Capital Park aktywnie działa na polskim rynku nieruchomości od 2005 roku inwestując wspólnie
z międzynarodowym funduszem private equity Patron Capital Partners dysponującym kapitałem w kwocie ponad 1,7 mld
EUR. Grupa Capital Park i Patron Capital Partners stworzyły jeden z największych na polskim rynku portfeli
1

nieruchomości składający się z powierzchni biurowych, handlowych i mieszkaniowych w budynkach istniejących i
przeznaczonych do realizacji.
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