VÄLKOMMEN TILL HOTELL BLÅ BLOM
Hotell Blå Blom med anor från 1800-talet, ligger i anrika Gustavsbergs Hamn endast 25 minuter från
Stockholms innerstad. Hamnens miljö med spännande och historisk arkitektur och sjönära läge ger
de allra bästa förutsättningar för ett minnesrikt och vackert bröllop!

FEST- & BRÖLLOPSARRANGEMANG
Ni är i trygga händer - vi finns till för dig och gör vårt
yttersta att åstadkomma den rätta känslan i allt från
blomsterarrangemang och dukning till välsmakande
menyer, och trevliga drycker. Hotell Blå Bloms restaurang
rymmer upp till 60 gäster. Vår köksmästare skapar tillsammans
med sina medarbetare omsorgsfullt menyn efter säsongens
råvaror och dina önskemål och restaurangchefen hjälper
dig att välja passande drycker. Gemytlig bruksmiljö,
varm atmosfär, dina önskemål ihop med vår erfarenhet och
engagemang - bättre förutsättningar går inte att få.
Låt oss tillsammans skapa en minnesvärd fest för
dig och dina gäster!

ÖVERNATTNING
Vill ni även erbjuda övernattning för era gäster så erbjuder
Hotell Blå Blom enhetspris i samband med fest på vårt hotell i
enkel- eller dubbelrum. Vårt hotell har 28 charmfulla
hotellrum med plats för 45 personer och för bröllopsparet
kan vi locka med vår fina och mysiga Bröllopssvit med Jacuzzi.
Samtliga rum är personligt inredda med olika stilar för varje
rum, utrustade med dusch, TV samt hårtork.
Området i hamnen erbjuder också fina promenadstråk bland
vackra byggnader, museum, konsthall, caféer, antikbutiker,
presentbutiker och flera outlets med husgeråd och porslin.

ERT BRÖLLOPSPAKET
Vi har lång och gedigen erfarenhet av att arrangera bröllop.
Vi erbjuder som standard ett grundpaket som innehåller
champagne som fördrink, 3-rätters bröllopsmiddag med kaffe,
passande vinpaket och vacker dukning med blommor.
Därefter har vi en lång lista av tillvalsmöjligheter som
tillsammans med era önskemål blir just ert bröllopspaket.
Bröllopspaketet sätts ihop tillsammans med oss i ett personligt
möte. I bifogade listor ser du vilka tillval, menyer och drycker
vi har som standard. Har du speciella önskemål utöver detta så
skall det säkert gå att ordna, så tveka inte att prata med oss om detta.

PRISLISTA
Bröllopspaket: 3 rätters meny med vinpaket samt kaffe
(1 glas champagne, 3 glas vin samt 6 cl dessertvin)

1 595:-

Chokladdoppade jordgubbar 2 per person
Snittar 2 per person (lamm och rökt lax)

30:50:-

Vickning - Korv med bröd, 2 per person

50:-

Brunchtillägg (istället för ordinarie frukosten serveras 10-12,00)

95:-

Tält (6x3, 6x6, 6x9, 6x12) lövad
Bröllopsbåge lövad 160 cm bred 220 cm hög
Ljudanläggning (2 högtalare, förstärkare)
Ljusanläggning för disco

4 000:-, 6 000:-, 8 000:-, 10 000:1 000:2 500:1 000:-

Extra Festlokal utanför huvudbyggnad
Extra öppen tid
Vigsel på plats

2 500:1 500:- per timme
2 500:-

DRYCKER
Viner
Vita viner
Röda viner
Champagne

från 425:-/flaska
från 425:-/flaska
från 750:-/flaska

I BAREN
Starköl
Glas vitt, rött eller rosé
Partystarter
Alkoholfritt
Avec
Drink
Snacks, chips eller nötter

fr 65:fr 95:fr 95:fr 30:fr 110:fr 110:fr 45:-

LOGIPRISER
Boende per person inkl frukost
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