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OFERTA KONFERENCYJNA 
 

Od wielu lat specjalizujemy się w obsłudze gości 

biznesowych, co dało nam bogate doświadczenie  w zakresie 

nowoczesnej i profesjonalnej organizacji szkoleń, konferencji, 

jak i większych sympozjów, seminariów, promocji, pokazów i 

wszelkiego rodzaju bankietów.  

 

Do Państwa dyspozycji oddajemy stylowe wnętrza, gdzie 

wydzielone sale pozwalają nam organizować równolegle 

spotkania, zapewniając ich poufność i komfort.  
 

 sala główna – do 70 os. 
 sala błękitna – do 36 os.  
 sala klubowa – do 20 os.  
 sala akwarium – do 14 os.  
 bar – do 20 os. 

 
W części hotelowej dysponujemy 10 pokojami 

dwuosobowymi. W pokojach typu studio możliwe jest 
dołączenie dostawki, co daje łączną ilość noclegów dla 24 osób. 
 

 

Restauracja i Hotel Meridian’s to 
wyjątkowe miejsce położone tylko      2 
kilometry od centrum Poznania. To cicha 
enklawa otoczona parkiem.  
Umiejscowienie restauracji na półwyspie  
wychodzącym na staw daje poczucie 
relaksu i zapewnia ciekawe widoki. 
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KOSZT WYNAJMU 
 

Sala Cena za wynajem Sali za 8 godzin  

Klubowa 400,00 

Błękitna 400,00 

Akwarium 400,00 

Taras ( jedno skrzydło) 1000,00 

Restauracja 1000,00 

 

Podane ceny są cenami netto 
Możliwość wynajmu sal na godziny – ceny ustalamy indywidualnie  
W cenie udostępniamy bezpłatne miejsce parkingowe, które znajdują się na naszym terenie. 

 

 

WYPOSAŻENIE SALI KONFERENCYJNEJ 

 

Zapewniamy przygotowanie sali –  dowolne ustawienie oraz wyposażenie w 

profesjonalny i nowoczesny sprzęt audiowizualny: 

 ekran, 

 projektor, 

 flipchart, 

 papier, pisaki, 

 bezprzewodowy Internet (W-Fi), 

 nagłośnienie – na życzenie, 
 

POKOJE HOTELOWE 

 

Ceny regularne: 

Pokój 1-osobowy – 200 złotych / doba hotelowa 

Pokój 2-osobowy – 250 złotych / doba hotelowa 
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Zapraszamy do skorzystania z usług gastronomicznych przy okazji 

organizacji konferencji. Przedstawiamy propozycje aranżacji spotkania. 

 
PRZERWA KAWOWA 

 
 

I Propozycja  - przerwa jednorazowa - cena 15 zł/osoba 

 Kawa  

 Herbata  

 Woda mineralna niegazowana z cytryną  

 Ciasteczka konferencyjne  
   
 
II Propozycja – przerwa jednorazowa - cena 18 zł/osoba 

 Kawa  

 Herbata  

 Woda mineralna niegazowana z cytryną  

 Soki owocowe  

 Ciasteczka konferencyjne  

 Owoce  
 
III Propozycja – przerwa jednorazowa - cena 20 zł/osoba 

 Kawa  

 Herbata  

 Woda mineralna niegazowana z cytryną  

 Soki owocowe  

 Ciasto własnego wypieku lub kanapki (2 szt)  
 
 
 IV Propozycja  -  przerwa uzupełniana - cena 25 zł/osoba 

 Kawa  

 Herbata  

 Woda mineralna niegazowana z cytryną  

 Soki owocowe  

 Ciasteczka konferencyjne  
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OBIAD LUB LUNCH 
 (zupa + drugie danie + napoje + deser) 

Menu oraz ceny uzgadniamy indywidualnie  
według Państwa preferencji oraz charakteru spotkania.  

 
 
 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 
 
 

Kontakt 
 

Natalia Sas 
tel. 696 720 140 

e-mail: promocja@meridians.pl 
Restauracja i Hotel Meridian’s 
Ul. Litewska 22, 60-605 Poznań 
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