Borgeby Slott
en upplevelse för alla
Hyreskontrakt till bröllop av festlokal på Borgeby slott 2022-23
Fest datum______________________________ Antal gäster_______________________________
Lokal___________________________________ Pris_________________________
Namn_________________________________

Adress____________________________________

Telefon________________________________

Mail_____________________________________

Slottslogen om cirka 300 m2
Logen har en ”rustikare” karaktär men kompletteras med ett trägolv och kristallkronor i taket. Här går det utan
vidare bra att duka för 150 personer och är ni fler än så är inte det omöjligt. Buffalostolar med stolsöverdrag
samt bord runda 160cm i diameter 8 personer eller fyrkantiga ingår.
Pris: 40 000 kr för upp till 100 personer där över + 150kr per person.
Slottsparken
Mingel i slottsparken (5-10 ståbord 2 avlastningsbord med linne ingår) framför trappan ingår.
Bryggan
Vigsel eller mingel vid bryggan ingår om så önskas möbler här tillkommer enligt nedan.
Teknik som ingår
Hyra av Aktiva högtalare på stativ, mikrofon med sladd passar till mingel, tal vigsel m.m
Kanon för visning av film eller bildspel hyra ink montage i logen
Hotell
Hotellet är i Logen på våning två och tre består av 19 dubbelrum, 1 singelrum, en svit med två bäddar
Det ingår brunch för Hotellgästerna dagen efter kl 11.00 minsta antalrum som måste bokas är 15st
Bokningslista av Hotellrummen till gästerna gör Bröllopsparet gästerna kan betala var för sig
1750kr/rum.
Brunch
Det går fint att köpa till brunch för gäster som inte bor på Hotellet pris
200kr/person
Tilläggstjänster
Hyra av topptält, vita topptält 5x5 m går bygga samman 2st passar fint på Bryggan.
Stolar typ Buffalo till vigsel i parken eller på bryggan.
Stolsöverdrag vita till Buffalostolen.
Hyra av extra ståbord
Stretchöverdrag till ståbord
Linnedukar extra enligt ök

4000kr/st
50kr/st
50kr/st
150kr/st
150kr/st
100 kr/st

Samtliga priser är ink moms montage, demontage och hyra på Borgeby Slott i samband med hyra av Slottet.
I hyran ingår stolar, bord, dukar, vita servetter och kandelaber med vita ljus till middagen. Städning vid normal
nedsmutsning ingår. Om inte annat särskilt överenskommits hyr Ni lokalen från kl. 09:00 dagen innan festen till
kl. 17:00 nästföljande dag, då Ni ska ha hämtat Era saker och nyckeln återlämnas. Lokalerna är djur- och rökfria.
Halva delen av hyran betalas vid bokning som en bokningsavgift. Vid avbokning återbetalas 50% av denna
bokningsavgift endast om ny kund hyr samma datum till minst samma pris. Del två + eventuella tilläggstjänster
debiteras i efterskott via kontant, visakort eller faktura enligt ök. Skador utöver normalt slitage debiteras i
efterskott, liksom saker som försvunnit.
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_________________________________
Max Ferkinghoff

___________________________________
Hyresgäst
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