Adress: Lindövägen 1 186 92 Vallentuna
Övrig Information:

För att boka en visning av anläggningen
vänligen kontakta:
Nina Starck eller Ronnie Smith, 0770-220020

Bröllop
på Lindö
Förlägg er bröllopsfest på
natursköna och vackra Lindö!

Bröllop på LINDÖ
Här på Lindö Hotell & Konferens, som ligger i Vallentuna bara 25
minuter från Arlanda, kan vi hjälpa till att ordna er bröllopsfest i
en underbart vacker, rogivande miljö med 3 golfbanor inpå
knuten.
Vi skräddarsyr er dag så att den blir precis som ni vill ha den.
Långväga gäster? Inga problem, här ligger hotellet precis invid
festlokalen med plats för 126 övernattande gäster
Här tillkommer det ingen lokalhyra när ni bokar bröllopspaket för
minst 50 personer.
Då ingår:
Dukning vid rektangulära bord med linnedukar och servetter,
enklare dekoration och ljus på borden, personal samt städning.
När ni bokar får ni självklart även tillgång till vår bar med
förmånliga priser. Förbeställning av dryck/drinkbiljetter kan ni
göra via oss.

Restauranglokalen har stora panoramafönster med utsikt över
våra golfbanor och även en stor gräsmatta precis utanför om ni
vill utföra en aktivitet i samband med festen.
Sommartid kan ni ha middag och fest i trädgården i vårt tält.

Bröllopspaket – Buffé
2 glas cava till brudskål
Snittar
Middagsbuffé
1 glas LINDÖs vita/röda vin till förrätt
2 glas LINDÖs vita/röda vin till varmrätt
Kaffe och te

Pris

895 kr/per person

Bröllopspaket – Trerätters middag
2 glas cava till brudskål
Snittar
Trerätters bröllopsmeny
1 glas LINDÖs vita/röda vin till förrätt
2 glas LINDÖs vita/röda vin till varmrätt
Kaffe och te

Pris

1045 kr/per person

Tillval:

• Passande dessertvin
• Tårta
• 10 timmars bröllopskonsultation med auktoriserad
bröllopskoordinator
• Logi till gäster
• Bröllopssvit
• Transport
• Stolsöverdrag
• Möblering med runda bord
• Temadekor
• Grillkväll dagen innan
• Golf
• Relax i vår spaavdelning
Priserna och paketen är förslag på bröllopspaket på LINDÖ

Lokalhyra:

Lokalhyran ingår i menypriset vid bokning om minst 50 personer.
Understiger antalet 50 pers tillkommer 200:-/pers, upp till 50 pers.
Gäller för restaurang lokalen
Understiger antalet 50 pers tillkommer 100:-/pers, upp till 50 pers.
Gäller för eventtältet

I Lokalen ingår:

Personal: Ja
Garderob: Ja obemannad
Dukning med linnedukar och servetter
Musikutrustning:Ja (endast för mingelmusik)
Dansgolv: Ja
Scen: Nej
Projektor: Ja, finns att hyra
Wi-Fi: Ja
Möjlighet till DJ: Ja
Möjlighet till Live-Band: Ja
Städning: Ja

Tid: Lokalen går att abonnera från 17.00-01.00

Vi har 2 festlokaler att välja på och lämpar sig bäst vid olika
tillfällen

Eventtält (säsong maj-sept)

Lokalen rymmer 150 personer sittandes och 200 minglande

Restauranglokalen:
Lokalen rymmer 100

Tillval

Notera att en bokningsförfrågan inte är bindande.
Priserna är ink.moms och i samband med bokning om minst 50
personer

