GRÄNSÖ SLOTT - FEST & BRÖLLOP
Fest- & bröllopspriser för 2021

Gränsö slott är ett av landets populäraste bröllopsslott. Slottet ligger direkt vid havet med
flera vackra alternativ för både vigselcermoni och fest. Vår kunniga personal hjälper er med
hur livets viktigaste fest ska arrangeras och genomföras.

Varje sommar har vi mer än 30 bröllop och vi skräddarsyr ert bröllop/fest efter hur ni vill ha det.
Boka en första konsultation med vår bröllopsansvarige på tel. 0490-824 27.

Varmt välkomna!

PAKET - STALLET

PAKET - FESTSALEN

Pris per kuvert från: 1.010 kr/person
1 glas mousserande
Buffé
Vinpaket 2 enheter/person
Kaffe/the
Avec

Pris per kuvert från: 1.270 kr/person
1 glas mousserande
Snittar
3 rätters
Vinpaket
Kaffe/the
Avec

Lokalkostnad 4.000 kr
Detta ingår, städning, personal,
stolar, bord, porslin och dukning
samt PA system.

Lokalkostnad 4.700 kr
Detta ingår, städning, personal,
stolar, bord, porslin och dukning
samt PA system.

OBS! Extra avgift tillkommer vid
extra städning utöver 4 timmar.

OBS! Extra avgift tillkommer vid
extra städning utöver 4 timmar.

Se tillvalslista och boende/spa på näst sida

V Å RA TI LLVA L F Ö R F ES T & BRÖ LLO P
TILLVAL

Avräkning av flaskor till minglet
Avräkning av flaskor till middagen
Fri bar (öl 33cl, cider 33cl, vin, drinkar 4cl,
husets valda shot 4 cl)
Snittar (för er som har bokat stallet)
Vickning
Tält 3 x 6 m, upp och ned montering
Tält 4 x 8 m, upp och ned montering
Grill, med tändvätska och kol
Högtalare
Stolsöverdrag
Lusthus
Garanterad tillgång till lokalen tidigare än kl. 18.00
Abonnera hela området (alla rum måste bokas)

PRIS

445 kr/flaska
435 kr/flaska

345 kr/person
95 kr/person
40 kr/person
1.500 kr
2.000 kr
500 kr
1.200 kr
40 kr/stol
3.000 kr
4.000 kr
30.000 kr

Särskilda önskemål mot offert.
Gäller även om festen kräver extra lokaler, ytor,
arrangemang, dukningar utöver de i själva festlokalen m. m.

BOENDE OCH SPA

Dagspa måndag - fredag
Dagspa lördagar
Dagspa söndagar
Spabehandling

Hotellrum
Hotellrum, lördagar under v. 27-32
Parkstugan
Parkstugan, lördagar under v. 27-32
Sviten
Sviten, lördagar under v. 27-32
Familjebungalow
Familjebungalow lördagar under v. 27-32

OBS alla hotellpriser är baserade på 2 personer/rum

PRIS

550 kr/person
650 kr/person
450 kr/person

Se hemsida

2.690 kr/rum
2.990 kr/rum
2.690 kr/rum
2.990 kr/rum
3.190 kr/rum
3.490 kr/rum
3.190 kr/rum
3.490 kr/rum

Hotellgäster får stanna kvar för dagspa dagen efter bröllop utan extra
kostnad. De checkar ut, men får utnyttja vårt spa till kl.13.00.

OBS – vi preliminärbokar bara rum i Gårdshotellet under veckorna
17-34 för bröllop, ej i Strandhotellet. D.v.s max 27 rum plus Parkhyddan som grupp under denna period.
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