


Nieopodal Poznania, w sercu Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki jest miejsce wypełnione pasją do smaku 

i miłością do natury. Miejsce, w którym przyroda budzi się i zasypia z zachodem słońca. Miejsce, w którym 

tradycja spotyka się z nowoczesnością. Zapraszamy do Werandy Home, gdzie każde wydarzenie nabiere zupełnie 

nowego wymiaru. W urokliwych wnętrzach oraz otoczeniu organizujemy konferencje, szkolenia, spotkania 

biznesowe, integracje, prezentacje produktowe oraz wszelkiego rodzaju imprey i eventy, również plenerowe.

WERANDA HOME

Weranda Home to nowe miejsce na eventowej mapie Wielkopolski. Urokliwa rezydencja 
położona jest  w zielonym sercu Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki. Malownicza 
lokalizacja oraz architektura i możliwości obiektu sprawiają, że jest to idelane 
miejsce do organizacji różnego rodzaju przyjęć okolicznościowych i biznesowych.





konferencja, która zapadnie 
w pamięci na długo...



EVENTY

Weranda Home dysponuje doskonale zorganizowanym,  wielofunkcyjnym 
centrum konferencyjnym o  szerokich możliwościach aranżacyjnych i eventowych.

Atrakcyjna lokalizacja oraz spektrum możliwości organizacyjnych sprawiają, że w Werandzie Home możemy 

realizować eventy nawet do 600 osób. W zależności od charakteru spotkania możemy zorganizować 

zarówno, konferencje i szkolenia, jak i prezentacje produktowe czy spotkania integracyjne połączone 

z aktywnościami na świeżym powietrzu. Do dyspozycji naszych Gości oddajemy 2200 m2: w tym salę 

restauracyjną, pomieszczenie chilloutowe oraz salę bankietową połączoną z tarasem prowadzącym do ogrodu.  

Dodatkowo dysponujemy willą oraz apartamentami przygotowanymi  dla ok. 66 Gości. 

Nowoczesne rozwiązania techniczne, funkcjonalne i komunikacyjne  w pełni odpowiadające 

międzynarodowym standardom, umożliwiają  wsparcie multimedialne i doskonałe nagłośnienie.





UKŁAD SAL 

Sale

Bankietowa

Konferencyjna

Executive 

Teatr

70 osób

100 osób

25 osób

U-shape

40 osób

32 osoby

12 osób

Szkolny

32 osoby

44 osoby

12 osób

Bankiet

72 osoby

96 osób

24 osoby

Każda z sal wyposażona jest w system nagłośnienia oraz mikrofony, projektor wraz z ekranem, flipchart, 

bezprzewodowy dostęp do Internetu. Istnieje również możliwość całkowitego zaciemnienia sal.



nie ma dla nas rzeczy 
niemożliwych...



KULINARIA

Pasja do smaku pozwala nam tworzyć niezapomniane eventy.

Weranda Home to również miejsce zaskakujące smakiem. Wszystkie dania, które przygotowujemy są 

doskonale przemyślane, wykonane z najlepszych, sezonowych składników – pochodzących od lokalnych 

dostawców. Serwujemy potrawy inspirowane kuchnią z całego świata, którą nasi kucharze łączą z regionalnymi 

– wielkopolskimi wpływami. Każde wydarzenie przygotowujemy również od strony dekoracyjnej, aby 

nadać mu oryginalny  i niepowtarzalny wygląd, a obsługę doprawiamy życzliwością i szczyptą humoru.  

Dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy przez lata, pracując dla najwiekszych firm, jesteśmy w stanie 

przygotować propozycję odpowiednią na każdą okazję, zarówno biznesową jak i prywatną. W komponowaniu 

potraw kierujemy się kreatywnością oraz jak najlepszym dopasowaniem oferty do potrzeb naszych Gości.
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