
WERICHOVA VIL A 
KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM

—
Poznejte Werichovu vilu, jedinečné místo v úchvatné lokalitě staré Kam-
py, v blízkosti Karlova mostu a srdci historické Prahy. Nabízíme možnost 
pronájmu prostor Werichovy vily pro uspořádání společenských akcí, 
jako jsou recepce, bankety, číše vína, společenské večeře, sommelierské 
ochutnávky, prezentace firem a společností, svatby, tiskové konference, 
přednášky apod., spojené s originální návštěvou stálé expozice či využi-
tím bohaté programové nabídky.

Nabízíme i možnost využití uzavřené zahrady na břehu romantické  
Čertovky pro Vaši zahradní party, svatební party  
či jinou formu využití.

PODKROVÍ

Multifunkční prostor pro pořádání konfe-
rencí, divadelních představení, promítání 
filmů, koncertů, besed či jiných soukro-
mých událostí (promoce, svatby…)

KAPACITA PROSTOR : 
podkroví – 120 osob
cukrárna – 45 osob
zahrada – 200 osob
kapacita se liší dle uspořádání  
jednotlivých akcí

VYBAVENÍ :
Podium – rozměry 4 x 3,30 x 0,5 m 
(výškově nastavitelné – možno i zmenšit)
Projektor BENQ
Ozvučení a mikrofony
Projekční plátno
Divadelní osvětlení
Židle (variabilní uspořádání prostoru)
Pohovky a křesla (var. uspořádání prostoru)
Konferenční stolky
Bistro stolky
Řečnický pultík
Flipchart
Wifi připojení

ZAHRADA 

Uzavřená část zahrady Werichovy vily je 
situovaná na břehu romantické Čertovky 
a pro návštěvníky nabízí možnost relaxace 
a odpočinku v romantickém prostředí  
v samém centru Prahy.

VYBAVENÍ :
Podium – rozměry 8 x 10 m
Zahradní nábytek
Lehátka 30 ks
Výhřevné lampy (8 ks)
Party stan 3,5 x 3,5 m
Židle (variabilní uspořádání prostoru)

OSTATNÍ SLUŽBY : 
které pro Vás rádi zajistíme :)

Coffee break
Catering
Komentovaná prohlídka expozice
Tématický workshop

STORNO PODMÍNKY :
Vaši objednávku lze stornovat zdarma více jak 30 dnů před konáním akce.  

Za stornování od 29 do 8 dnů před konáním akce si účtujeme 60 % z ceny objednávky.  
Za stornování od 7 do 0 dnů před konáním akce si účtujeme 100 % z ceny objednávky.
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POPTÁVKOV Ý FORMUL ÁŘ
—

Datum akce Délka trvání Čas na přípravu / ukončení

Název objednatele

Druh akce (konference, přednáška, beseda, divadelní uspořádání, firemní oslava)

Počet osob Poptávané prostory

Detail akce

Požadavky na vybavení

Požadavky na catering:

Fakturační údaje objednatele

email                             telefon

kontaktní osoba

Vyplněný poptávkový formulář prosím odešlete na náš email:

pronajmy@werichovavila.cz
—
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