
G R Ä N S Ö S L O T T  -  F E S T  &  B R Ö L L O P
Erbjudande och priser 2023

Gränsö slott erbjuder underbara miljöer och lokaler för bröllop och fest. 
Utifrån vårt grundpaket lägger ni till era önskemål, så hjälper vi er att göra 

er fest till ett minne för livet.

GRÄNSÖS BRÖLLOPSPAKET MED MAT & DRYCK

Gränsös Bröllopspaket

1 glas champagne  
Tre lyxiga snittar  
3 rätters bröllopssupé   
Vinpaket á 3 glas   
Kaffe/the 
4 cl. avec 

Pris/kuvert och person från 1.590 kr
  
Du kan sedan lägga till ur vår tillvalslista 
för att skräddarsy din egen bröllopsfest.
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LOKALER

Slottsbröllop i Gustavianska festsalen
Vi dukar middagen vackert i den handmålade gustavianska festsalen med stora fönster och strålande vyer 
över havet. Efteråt får ni fortsätta i vår lantliga lokal Stallet med högt i tak och gräsmattor precis utanför fram 
till kl. 02.00, med både dans och barservering.

Plats för 80 gäster. Lokalkostnad 15.000 kr. I priset ingår städning, personal, stolar, bord, porslin och vacker 
dukning samt PA system, projektor och projektorduk. OBS! Extra avgift tillkommer vid extra städning utöver 4 tim.

Kvällen före - bjud dina gäster på en läcker grillbuffé i Stallet
Supercharmiga Stallet ligger med egen uteplats i parken nedanför slottet direkt mot havet. 
Här erbjuder vi dig möjligheten att bjuda på en trevlig grillbuffé kvällen före bröllopet för era inbjudna gäster. 
Ett perfekt sätt att öka upplevelsen omkring bröllopsfesten. 

Plats för max 80 gäster, minimum 40 gäster.

VIGSELPLATSER

Romantiskt i Kärleksrosariet
För dig som vill arrangera ett riktigt romantiskt bröllop. Vi arran-
gerar för vigsel i vårt Kärleksrosarium med över 200 vackra 
rosor som blommar och doftar omkring er. Direkt efter ceremonin 
serveras champagne och snittar i den vackra miljön. Här får ditt 
bröllop en romantisk och mycket minnesvärd inramning. 

Kostnad för att arrangera vigsel i Rosariet, 
med plats för max 50 gäster, 3.000 kr

Vigsel vid havet
Vi ställer iordning vår nya bröllopspaviljong nere vid havet för vigsel, med avskiljningar, stolar och ljudan-
läggning. Utsikten över vattnet och inramningen nere vid stranden gör din vigselcermoni till ett minne för 
livet. Efter vigseln serveras brudskål på slottsterrassen eller i parken. 

Kostnad för att arrangera för vigsel vid vår bröllopspaviljong, 5.000 kr.
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GRÄNSÖ SLOTTS 
STRANDSVITER
47 kvm lyx - med havet utanför

Gränsös lyxiga strandsviter passar bra som bröllopssvit.


