BRÖLLOP PÅ ALBERT!
Med en stor erfarenhet av att arrangera bröllop och med ett engagemang och kvalitet
i allt vi gör vågar vi påstå att ni kommer att vara helt nöjda med ert bröllop hos oss.
På Albert får du alltid en person som tar hand om allt från första kontakten, genom
alla förberedande möten och som också ser till att hon eller annan person som ni
träffat är på plats på er stora dag .
Vi har skapat 3 olika paket med olika innehåll och prisklass. Allt för att ni ska få en
bra uppfattning om vad det kostar och vad som ingår. De priser som anges är alltid
med moms och inga övriga avgifter tillkommer på dessa. Skulle ni ha andra
önskemål än de som anges så skräddarsyr vi i så fall ett paket just för er.
Vill ni arrangera lite mer traditionellt eller vill ni ta ut svängarna och vara lite
nytänkare? Vi ger er gärna lite tips på olika koncept som vi jobbat med och som blivit
mycket lyckade och annorlunda.

Alberts Bröllopspaket klassiskt 995:-/p


Matsal som bäst lämpar sig för antalet gäster. Uppdukad med linnedukar,
linneservetter, bordsdekorationer standard, levande ljus.



Välkomstbubbel i form av ett glas mousserande vin.



3 – rätters bröllopsmiddag med hembakat bröd och hemtjärnat smör.




1 glas vin till förrätt av husets väl valda vin.
2 glas vin till varmrätten av husets väl valda vin.



Kaffe

Alberts Bröllopspaket extra

1295:-/p



Matsal som bäst lämpar sig för antalet gäster. Uppdukad med linnedukar,
linneservetter, bordsdekorationer standard, levande ljus.



Välkomstbubbel i form av ett glas mousserande vin.



3 – rätters bröllopsmiddag med hembakat bröd och hemtjärnat smör.






1 glas vin till förrätt av husets väl valda vin.
2 glas vin till varmrätten av husets väl valda vin.
1 glas vin till desserten
Kaffe och avec efter maten



Kaffe & Bröllopstårta

Alberts Bröllopspaket ”all inclusive”1995:-/p


Matsal som bäst lämpar sig för antalet gäster. Uppdukad med linnedukar,
linneservetter, bordsdekorationer enligt era önskemål och levande ljus.



Välkomstbubbel i form av ett glas champagne med löjromssnittar.



4 – rätters bröllopsmiddag med hembakat bröd och hemtjärnat smör.



Vinpaket med väl valda viner till varje rätt.



Kaffe och avec efter maten



Kaffe & Bröllopstårta



öl, vin eller drinkar i baren .



Vickning med dryck.

Bo hos oss i samband med bröllop
Dubbelrum

Bröllopspris

0 - 10 rum
11 – 20 rum
21 – 28 rum
Svit

1495:1395:1295:3500:-

Önskar ni boka hela Albert för er själva?
Vi kan för er räkning avlysa hela Albert inklusive våra 27 dubbelrum och 2 st sviter där ni
disponerar hela vår anläggning under ett dygn.
Pris för att boka hela Albert med hotellrum och huvudbyggnad.
75 000:- + mat och dryck.
Ring oss för ett personligt möte och offert på ett helt arrangemang.
+46 520 – 129 90

info@alberthotell.com

