Bröllopsarrangemang
på Höörs Gästgifwaregård
Baspaket
I vårt baspaket ingår följande:
• Bröllopskonsultation
• Festlokal
• Dukning och bordsdekorationer
• Serveringspersonal
• Fördrink – Mousserande vin – alternativt alkoholfri drink
• Snacks (chips, nötter, salta pinnar, etc)
• Trerätters meny
• 3 glas vin (husets vin) alternativt 2 öl och en snaps
• 2 läsk eller liknande till barnen
• Kaffe och avec
• Vickning (korv med bröd)
• Alkoholhaltiga drycker kan ersättas med alkoholfria
drycker vid önskemål
Pris Baspaket:
1050:-/person
500:-/barn under 10 år

Tillval
Tillval för uppgradering av Bröllopsarrangemanget.
Offereras mot förfrågan.
• Specialarrangemang dukning och bordsdekoration
• Påfyllning av fördrink
• Champagne
• Snittar till fördrinken
• Uppgradering vin
• Påfyllning vin
• Drinkbiljetter
• Bröllopstårta
• Uppgradera Vickningen
• Kortege med häst & vagn
• Professionell hjälp med att skräddarsy middagsunderhållningen (artister, teknik, dekor, etc)
• Professionell projektledning av hela arrangemanget

Bokning
Alla bokningar bekräftas skriftligen senast 2 veckor efter
bokningstillfället. Bekräftelsen skall returneras underskriven
samt angivet förskottsbelopp betalas in. Senast 4 veckor före
ankomst ska beställaren lämna uppgift om exakt antalet
gäster samt hotellrum.

Betalningsvillkor
Beställaren är ansvarig för samtliga avtalade kostnader. Om
gästerna skall betala något var för sig, skall beställaren själv
informera det på t.ex inbjudningskort eller kallelse och ange
vad som inkluderas och vad som är tillkommande kostnader.
Vid bokning erläggs förskottsbetalning, 25% av bokat belopp.
Beloppet återbetalas helt om avbokning sker enligt avbeställningsreglerna. Har avtal träffats om betalning mot faktura ska
full likvid erläggas inom 10 dagar från fakturadatum.
Om betalningsfristen överskrids har Höörs Gästgifwaregård
rätt att debitera dröjsmålsränta med 2% per månad.

Avbeställning
Avbeställning fram till 12 veckor innan ankomst utan kostnad.
12-4 veckor innan ankomst debiteras 75% av det avtalade
priset. Mindre än 4 veckor före ankomst = full debitering.

Gästantal
Minskning av gästantal bör göras 2-4 veckor innan ankomst.
Minskning av 10% av gästantalet utan kostnad. Mindre än
2 veckor = full debitering.

15% rabatt på ordinarie rumspriser vid bokning av bröllop

