Bröllop på Hotell Kristina
Vår trevliga restaurang och bar eller stora festlokal Teatern, är en perfekt plats för
bröllopsfest, party, mingel, stämningsfull middag, skön underhållning och vild
dans. Inget är omöjligt en dag som denna.
Sigtuna stad har en mängd vackra platser att vigas på. Sigtuna Rådhus,
Mariakyrkan eller ert utvalda favoritställe nere vid Mälaren? Eller så väljer ni att
gifta er på vår gård, med utsikt ner mot Mälaren och omgivande bebyggelse.

Välkomstmiddag

575: -/person

Samlas redan dagen före bröllopet och välkomna era tidigt ankommande gäster med
en fin 2-rätters middag med 2 glas vin. Trevligt!

Bröllop på Gården

5000: -

Vi reserverar gården för ert sällskap och förbereder för vigsel. I priset ingår
möblering och iordningställande av platsen.
Dekorationer, blommor mm ingår inte i priset, men vi tipsar om att kontakta Malin
på Vextmakeriet gällande detta. Du hittar henne via oss eller på Facebook. Hon kan
även hjälpa er med dekorationer i restaurangen, brudbukett etc.

Bröllopsfest








1495: -/person

Skål för er ❤️! Välkomstmingla med mousserande vin och snittar
Avnjut en trerätters festmiddag av högklassiga råvaror komponerad av vår
kökschef
3 glas vin alt. alkoholfri dryck serveras till middagen
Moussetårta med exempelvis hallon- och vitchoklad dekorerad färska bär
serverad med kaffe och avec (4 cl)
Snacks i baren ingår under kvällen. Önskar ni öppen bar då ni bjuder på allt
kan vi antingen ha ett fast pris per person eller så räknar vi av efter åtgång.
Vickning
Festlokal med dukning, servering & bar fram till kl 01

Planeringsmöte

Vi träffar er gärna för att höra era önskemål samt planera meny och andra detaljer.
Två planeringsträffar ingår med vår köks- och restaurangchef.
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Rektor Cullbergs väg 1, Box 127, 193 23 SIGTUNA
Tel: 08-592 580 00, info@hotellkristina.se
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Boende på Hotell Kristina
Vi minimidebiterar 12 500: -/natt för att öppna upp hotellet. I priset ingår boende för
20 gäster i dubbel eller enkelrum *). Då har vi även öppet för andra boende gäster.
Önskar ni exklusivitet minimidebiterar vi 31 250: -/natt. I det priset ingår boende för
upp till 50 gäster och inga andra bor hos oss den natten *).
*) Utöver detta är priset för logi med frukostbuffé 625: -/person för ert sällskap.

Bokningsregler & betalningsvillkor
Festlokal väljs efter sällskapets storlek. 50-85 personer i Restaurangen och 86-150 ätande gäster i
Teatern.
Minimidebitering Restaurang: 50 personer x det paket ni väljer (stora matsalen är då reserverad
till er)
Minimidebitering Teatern: 85 personer x det paket ni väljer (Teatern reserverad till er)
Betalningsvillkor:
10 000: - betalas in som garanti av datum vid bokningstillfället. Vi skickar därefter en förfaktura på
75 % av grundkostnaden, som ska betalas in till Hotell Kristina senast 1 månader före festdatum.
Resterande belopp betalas efter avslutad fest.
Avbokningsregler:
Er fest avbokas kostnadsfritt fram till 1 månad före ankomst. Avbokas festen mellan 1 månader före
ankomst fram till 2 veckor före ankomst debiteras 75 % av bokat belopp. Från 2 veckor innan datum
för arrangemanget debiteras 100 %.
Enstaka gäster, max 10 % av bokningen ner till minimidebitering (se ovan), avbokas kostnadsfritt
fram till dag före ankomst. Dag före ankomst ses bokningen som helt låst och 100 % debiteras vid
avbokning.

Varmt välkommen att fira er dag hos oss på Hotell Kristina!
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