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На

1‐ви

“Резиденшъл
EOOД

юни

2013г.

Парк

София”

събра

маса.

Всички

показаха

изключителни

спортни

Автобусно
обръщало

спортни съоръжения, игрища,
и

зелени

площи

из

традиционно

умения, хъс и адреналин, а

комплекса. Надяваме се, че

жителите на комплекса, за да

победителите бяха отличени

тази наша инициатива, както

На 18.05.2013г. бе въведено в

празнуват всички заедно Деня

със специални награди.

и

на

експлоатация обръщалото на

участвалите , ще вдъхновят и

автобус 314, който вече се

на детето и Деня на рисунката.

Партито за поредна година

Музиката, игрите, танците и

носеше

рисунките

вълшебствата

присъстваха

магията
на

неотменно, но този път партито

който

беше и нещо повече – цял

заинтригува

спортен маратон! Много деца

малки и големи.

премериха сили отборно или
индивидуално

в

отганизираните
състезания

по

за

тях

баскетбол,

футбол, плуване и тенис на

отново
и

и
Ненчо,

успя

да

впечатли

Ние от “Резиденшъл Парк
София” ЕООД сме за повече

добрият

пример

по‐малките, а защо не и
родителите им, за повече
спортни

занимания,

които

движи

двупосочно.

То

бе

изградено със съдействието на

освен всичко останало са и

“Резиденшъл

чудесна

ЕООД и няколко компании в

възможност

откриеш нови приятели!

да

Парк

София”

съседство. Щастливи сме, че
успяхме да спомогнем за по‐

спорт и движение за децата,

добрата

инфраструктурна

знак за което са и многото

обезпеченост на комплекса!

Тенис Турнир на “Резиденшъл Парк София” ЕООД
На 19‐ти май 2013г. за втора
поредна година се проведе
Тенис турнирът на “Резиденшъл
Парк София” ЕООД. Живущи,
работещи

и

партньори

на

София Парк премериха сили на
кортовете на “Софийски тенис
клуб” в Борисовата градина.
Играта се проведе на двойки на
принципа

на

директните

елиминации, а жребият, който
определи двойките, бе изтеглен
от

Г‐жа

Мария

”НЕЗАВИСИМ”

Пенева—

одитор.

:)

Променливото време се смили
над нас, а живото излъчване на
мача Федерер срещу Надал
покачваше тонуса и още повече
вдъхновяваше
Имахме
станем

играчите.

удоволствието
свидетели

и

да

демонстративния мач между
професионалния

състезател

и

понастоящем

мениджър в АББ България ‐
Ахмед Хасан, които показаха
майсторство
умения!

и

Купите

страхотни
в

турнира

грабнаха Ангел Тихомиров и
Станислав Йорданов. Техните
награди бяха тенис ракети. За
разбор

на

закриването
организиран

на

мачовете

и

турнира

бе

коктейл

за

участниците и техните близки.

Магазин в

игрище

треньор

Цветомир Найденов и бившия

Ресторант

Футболно

на

жк.София Парк

Както всички сте забелязали

Приключва преустройството на

В сгр.16Б на Търговската зона

футболното игрище в жк.София

ресторанта

на жк. София Парк в момента

Парк

Търговската зона. В момента се

тече

реконструирано благодарение

извършват

и

помещение

на подкрепата на “Резиденшъл

довършителни

и

алкохол, цигари и пакетирани

Парк София” ЕООД , както и на

собствениците

други фирми на жители и

официалното откриване през

ще заема площ от около 52 м2.

работещи

юли

Ресторант

Очаква се той да бъде въведен

да

“Бонитас” ще предлага богато

в експлоатация и да заработи

спазвате условията за неговото

меню от изискани ястия и

до края на годината.

ползване, за да можем да му

собствена пекарна с френски

се радваме по‐дълго време.

хляб и закуски в съчетание с

Приканваме

бе

в

цялостно

комплекса.
всички

модерна

в

Сгр.16В

интериорни

2013г.

работи

планират

атмосфера

професионално

на

на

за магазин за

хранителни стоки.

Магазинът

и

обслужване.

Повече информация и контакти
очаквайте скоро!

преустройството

Очаквайте следващия брой
през октомври!

