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LOGEN - BOMMERSVIK



Visning av logen & hotellrum
Planeringsmöten med vår projektledare (2h)
Konsultation med vår kock för meny (0,5h) 
och vår restaurangchef för dryck (0,5h)

Befintliga bord och stolar
Dukning med linnedukar och linneservetter, 
ljus och enklare blomma på borden
Porslin och städning
Serveringspersonal

Enklare ljud och ljus
Scenpodio och 1 mikrofon
Projektor och duk
Öppet till 02:00

INGÅR I BOKNINGSAVGIFTEN

FÖRUTSÄTTNINGAR

BRÖLLOP PÅ LOGEN

Bjud in till en riktig logfest och luta er tillbaka, vi ordnar med mat,
dryck, barförsäljning och dekotation.

 
Logen passar utmärkt både för middag, dans och fest och nyttjas

under maj-september. För alla boende på hotellet ingår våra
mervärden som biljard, bastu, badstrand med mera. 

 
Hos oss finns många möjligheter, påbörja er bröllopshelg redan på

fredagen med en härlig avslappnad grillafton vid stranden, låt
gästerna njuta av bad och bastu, biljard och lära känna varandra. 

 
Välj att viga er i en kyrka, utomhus hos oss eller annan önskad 

plats och upplev en riktigt fin helg tillsammans med oss på
Bommersvik.

 
 

Bokas för 40-150 personer
Bokningsbart maj-sept, i mån av plats

15 000kr

MAT & DRYCK
Brudskål från 105kr/p
Buffé från 495kr/p
Vinpaket, 2 glas från 210kr/p
Bröllopstårta från 105kr/bit
Vickning från 80kr/p



MAT & DRYCK
Grillbuffé på fredagen från 495kr/p
Brunch dagen efter 9:30-11:00 + 75 kr/person på frukostpriset

BOENDE & MERVÄRDE
Boende dubbelrum ink frukost 1 295 kr
Boende enkelrum ink frukost 895 kr
Bastu till gäster (ej övernattande) 100 kr/person

LOKALER
Lövning av logen från 3 125 kr
Vigselplats 5 500 kr
Klubbhuset för efterföljande dans & fest 5 000 kr
Större scen 150kr/scenpodie
Projektor och duk 750 kr

TJÄNSTER
Konsultation med vår bröllopskoordinator 750 kr/timmen
Utdelning av goodiebags 20kr/rum
Extrastäd /konfetti/bortforsling av dekorationer 3 000 kr

TRANSPORT
Buss från Stockholm från 4 510 kr

TILLVAL/PRISEXEMPEL

DET FINSTILTA

Vid bekräftad bokning tas
en handpenning på 
10 000 kr.

Kostnadsfri avbokning
med återbetalning av
handpenning senast 6
månader före eventet.

Justering av antalet gäster
+/- 10% fram till 2 veckor
innan.

KONTAKT
Anna Lindqvist
anna.lindqvist@bommersvik.se
079 066 42 72



BOMMERSVIK


