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Grattis till ert stundande bröllop!  

Jag heter Jessica, arbetar som fotograf och driver 

ByLingerts på Borgeby Slott.  Genom åren har jag fotograferat många brudpar i 

slottsparken. Varje uppdrag är lika ärofyllt  och det är med stor stolthet och 

engagemang jag deltar i er speciella dag. Ni är unika, likaså upplägget för er dag. 

Nedanstående är ett förslag till upplägg baserat på erfarenhet av tidigare 

bröllopsfotograferingar på Borgeby Slott .   

ERBJUDANDE VID BRÖLLOP PÅ BORGEBY SLOTT 2023 

Porträttfotografering  

Vi börjar kanske med first look, om ni så önskar och inte sett varandra tidigare på 

dagen. Sedan tar vi oss runt i den vackra slottsparken där jag efter flera års erfarenhet 

har sett ut de bästa och vackraste platserna för era bröllopsbilder. Brudparet står för 

den största delen av porträttfotograferingen, men här planerar vi även in familjebilder 

om ni har barn, eller om ni önskar bilder med ert följe.  

Vigsel  

Det finns många vackra kyrkor i närheten av Borgeby Slott. Den närmaste är Borgeby 

Kyrka som ligger en kort promenad längs kärleksstigen bort. Vigsel på bryggan med ån, 

vass och flygande trollsländor som inramning, eller slottsparkens grönskande träd som 

bakgrund är väldigt vackert och unikt.  

Ankomst och mingel 

Gästerna inväntar det vackra brudparet, mingelfotografering under tiden. Nu är det 

dags för brudskål, hurrarop och avslappnat mingel i den vackra slottsparken. 

Mingelbilder på era skrattande gäster där alla förevigas är ett betydelsefullt minne för 

er. Här tar vi även gruppbilder enligt era önskemål.  

       

PRIS NEDAN ÄR BERÄKNAT PÅ  
Vigsel i Borgeby Kyrka alternativt Borgeby Slott  

Total tid ca 5h, ca 100 högupplösta bildfiler  

14.995kr inkl moms 

ByLingerts, Borgeby Slott rabatt: 4.000kr 

Ert pris 10.995kr inkl moms  
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Tillägg: Förberedelser 

Om ni väljer att göra er i  ordning på Borgeby Slott  så finns det möjlighet för mig att 

fotografera era förberedelser.  

Tillägg: Middag och fest 

Om ni önskar förlänga fotograferingstiden (och om möjlighet finns) så stannar jag 

gärna och förevigar talen, middagen, brudtårtan, er första dans som gifta och 

resterande festligheter. Solnedgångsbilder vid ån eller i parken är nästan ett måste…. 
om vädret tillåter. 

 

PRIS TILLÄGG  

1000kr inkl moms/timme 

 

 

 

 

 

 

 

Jag ser fram emot att höra ifrån er!  

 

Mvh Jessica 


