Varmt välkomna till oss!

Riddersviks Herrgård - anno 1762
Priser/info:
Abonnemangsavgift 15.000:- Söndag - Torsdag
Abonnemangsavgift 30.000:- Fredag - Lördag
Vi har PA till uthyrning 3000 kr
Tar ni med egen tårta tar vi en serveringsavgift á 50 kr p.p
Behöver ni tillgång före kl. 15:00 debiteras 1000:-/h
Abonnemangsavgiften gäller fram till 01:00 sen tillkommer 3000 kr/h (till 03)
Dans och musik utomhus kan vara igång fram till 23:00
Vigsel hos oss 3500 kr
(enkel vigselbåge samt iordningsställande av stolar för bröllopsgäster och musik via Sonos)
Dryckespaket Enkel 415 kr p.p (1 gl cava, 3 gl vin/öl samt kaffe)
Dryckespaket Lyx från 745 kr p.p (1 gl champagne, 3 gl vin/öl samt kaffe och avec)
Dryckespaket alkoholfritt 275 kr p.p (1 gl mousserande, 3 gl vin/öl samt kaffe)

Fakta om oss:
Vår stora paviljong (tält) i trädgården med trädäck rymmer 120 gäster i långbord
Inne i herrgården sitter ni 40 personer i en och samma salong,
totalt har vi plats för ca 130 gäster fördelat på 6 salar
På herrgården finns 21 rum i olika kategorier (32 bäddar)
samt ett torp med 2 sovrum (6 bäddar)
Enkelrum från 1150 kr, dubbelrum från 1650 kr och sviter från 2050 kr
Vi har egen ångbåtsbrygga
Vi nås lätt med kollektivtrafik
28 min från centralen
Bröllopsmenyer i olika prisklasser, se hemsidan
Hos oss kan man inte ta med sig varken mat eller dryck
På bröllopsdagen har man tillgång till herrgården från kl 15:00
I abonnemangsavgiften ingår 1 visning av Herrgården samt 1 planeringsmöte

Vi har även samarbete med:
Florist - Konditor - DJ - Fotograf - Artister
Ni når oss lättast genom att maila:
info@riddersviksherrgard.se eller ring 08-380440

www.riddersviksherrgard.se

Avbokningsvillkor:

Abonnemangsavgiften kan återbetalas inom 30
dagar från det att den erlagts, dock minst 3 månader
innan bröllopet. Därefter återbetalas den ej.
10% av antalet gäster kan avbokas fram till 4 veckor
innan.
2 personer kan avbokas kostnadsfritt fram till 7 dagar
innan.

