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Opis
Royal Wilanów to wysokiej jakości budynek biurowy klasy A, usytuowany
w samym sercu Wilanowa, w prestiżowym sąsiedztwie zabytkowego
zespołu parków i ogrodów królewskich Pałacu Wilanowskiego, osiedli
mieszkaniowych Miasteczka Wilanów oraz nowo powstającego
fragmentu dzielnicy z przyszłym ratuszem i galerią handlową.

Royal Wilanów to zarówno przyjazna przestrzeń biurowa dla przyszłych
najemców, lokale handlowe i usługowe dla okolicznych mieszkańców,
jak i otwarte, ogólnodostępne place i dziedzińce. Na czterech
kondygnacjach obiektu znajdzie się 28 000 mkw. nowoczesnej,
funkcjonalnej powierzchni biurowej. Na parterze budynku 7 000 mkw.

Royal Wilanow Warszawa, Przyczółkowa Street / Klimczaka Street

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

2.095 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 400 m

2

2

Warszawa, Przyczółkowa Street / Klimczaka Street

Dostępna powierzchnia:

2.095 m
Min. powierzchnia do wynajęcia:: 400 m

2

2

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku: W budowie

Całk. powierzchnia biurowa : 29787 m

Dostępna powierzchnia : 2.095 m

Biura do wynajecia : -

2

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

400 m2
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zajmie elegancka powierzchnia handlowo-usługowa z licznymi
sklepami, punktami usługowymi, restauracjami i kawiarniami, czynnymi
w czasie oraz poza godzinami pracy biur.

W części podziemnej budynku znajdzie się trzykondygnacyjny parking z
921 miejscami postojowymi dla najemców i klientów Royal Wilanów, a
także podjazd dla taksówek i dostawców. Royal Wilanów dzięki
wyjątkowej lokalizacji, charakterystycznej bryle oraz przemyślanych
rozwiązaniach funkcjonalnych, stanie się centrum życia w rozwijającej
się nowej części Wilanowa.

Opis lokalizacji
Doskonała lokalizacja Royal Wilanów przy ulicy Przyczółkowej, jednej z
głównych arterii komunikacyjnych stolicy i trasie łączącej Warszawę z
Konstancinem-Jeziorną, zagwarantuje łatwy dojazd w zaledwie kilka
minut z centrum Warszawy, Wilanowa, Mokotowa i Sadyby, a także
okolicznych miejscowości, takich jak Konstancin-Jeziorna czy Zawady.

Dogodną komunikację z Royal Wilanów zapewniają liczne linie
autobusowe, których przystanki zlokalizowane są w bezpośrednim
sąsiedztwie inwestycji. Tuż obok znajduje się również pętla
autobusowa, na której zatrzymuje się 19 linii autobusowych. Planowane
jest również uruchomienie shuttle busów dla pracowników Royal
Wilanów.

Do dyspozycji zmotoryzowanych klientów dostępny będzie podziemny
parking na poziomie -1, z wjazdem zarówno od ulicy Klimczaka, jak i
Przyczółkowej. Użytkownicy i klienci Royal Wilanów, dzięki ścieżkom
rowerowym przebiegającym obok, licznym stojakom na rowery
ustawionym przed budynkiem oraz w garażu podziemnym, będą mogli
wygodnie dojechać do Royal Wilanów również na rowerze.

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

93%

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 5 lat

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 sierpnia 2015

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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Usługi

Specyfikacja
Dane Techniczne

Usługi świadczone w budynku

Powierzchnie handlowe Parking dla gości Restauracja Transport publiczny w pobliżu
Parking w czynszu

Atrakcyjny design części
wspólnych

System alarmowy System klimatyzacji Kontrola dostępu

Recepcja Ochrona
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