Tychy, dnia 9 grudnia 2013 r.

CITY POINT Tychy jeszcze bardziej prorodzinne!

W styczniu 2014 r. w centrum handlowo-rozrywkowym CITY POINT w Tychach
swoje podwoje otworzy ogródek zabaw dziecięcych FAIR PLAY.
Na milusińskich czekać będzie ponad 100 m2 szaleństwa na zjeżdżalniach,
w labiryncie, a także w specjalnie do tego celu przeznaczonej, sali urodzinowej.
Będzie to miejsce niezwykle kolorowe, atrakcyjne a przede wszystkim bezpieczne.
Bazując na doświadczeniu swoich sal zabaw FAIR PLAY oferować będzie
sprawdzone i atrakcyjne wyposażenie, urządzenia i rozwiązania. Żadne dziecko nie
będzie się w FAIR PLAY nudzić. W ofercie ogródka będzie możliwość
pozostawienia dziecka pod opieką wykwalifikowanej kadry animatorek - opiekunek.
Liczymy, że ogródek zabaw dziecięcych FAIR PLAY szybko stanie się ulubionym
miejscem najmłodszych klientów CITY POINT wraz z ich rodzicami, babciami i
dziadkami.
Centrum handlowo-rozrywkowe CITY POINT powstało w 2005 roku.
Na powierzchni blisko 9000 m2 znajduje się ponad 20 sklepów i punktów
usługowych znanych marek takich jak EMPIK, RESERVED, CCC, HOUSE,
CROPP, DIVERSE, BIG STAR. W obiekcie działa 5-salowe nowoczesne kino sieci
Multikino, klub fitness dla kobiet ACTIVE POINT oraz lokale gastronomiczne.
Centrum jest własnością firmy TUP Property S.A. należącej do Grupy Kapitałowej
ALTA S.A., na czele której stoi giełdowa firma inwestycyjna ALTA S.A. (wcześniej
TUP S.A.). Spółka tworzy i realizuje projekty inwestycyjne, dysponuje bankiem
ziemi o przeznaczeniu deweloperskim oraz zarządza portfelem nieruchomości
komercyjnych na wynajem, w tym budynków handlowych, centrów logistycznych,
magazynów i obiektów biurowych. W ramach optymalizacji posiadanego portfela
spółka rozbudowała takie projekty jak m.in. Chmielowskie (budowa
zrównoważonego miasta na obszarze 120 ha – Siewierz Jeziorna., TUP Property
(m.in. portfel nieruchomości komercyjnych na wynajem), Forest Hill (nieruchomość o
powierzchni 2,7 ha, z planem zabudowy wielorodzinnej.), czy CH Bażanty (projekt
budowy centrum handlowego na nieruchomości o powierzchni 11,4 tys. m kw.
Wartość nieruchomości i projektów Grupy Kapitałowej ALTA S.A. wynosi 250 mln
zł w tym Chmielowskie 102 mln zł, a TUP Property 136 mln zł. W najbliższych
latach spółka skupiać się będzie na projekcie, który niesie ze sobą największy
potencjał rozwoju Spółki i możliwości osiągania zysków - na tworzeniu pierwszego w
Polsce zrównoważonego miasta Siewierz Jeziorna - stając się pionierami nowej
urbanistyki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
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