Adress: Lindövägen 1 186 92 Vallentuna
Övrig Information:

För att boka en visning av anläggningen
vänligen kontakta:
Nina Starck 0770-220018
eller
Ronnie Smith 0770-220029

FEST/EVENT

på
Lindö
!

FEST / EVENT på LINDÖ
På natursköna LINDÖ 25 min från Stockholm / Arlanda
Vi ordnar din fest eller ditt event
Födelsedagsfest, event, julfest, golftävling, dopkalas, bröllop
– ibland är det inte möjligt att ha kalaset hemma.
Låt oss på LINDÖ ta hand om det!
Vi skräddarsyr efter dina behov och hjälper till med allt från planering,
mat, servering till städning.
Långväga gäster?
Inga problem, här ligger hotellet precis invid festlokalerna med plats
för 126 övernattande gäster. Eftersom det finns rum i tre olika
priskategorier går det att anpassa urvalet av rum efter din budget,
och endast 25 min med bil från Stockholm / Arlanda, kan det bli
bättre?
Här tillkommer det ingen lokalhyra, om ni bokar festmeny för minst 50
personer.
Personal, dukning med linnedukar och servetter samt städning ingår.
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 man vill
utföra en aktivitet i samband med festen.
Sommartid kan ni ha middag och fest i trädgården i vårt tält.

Lokalhyra:

Lokalhyran ingår i menypriset vid bokning om minst 50 personer.

Ingår i lokalhyran: Porslin, Städning, dukning med linnedukar
och servetter, samt personal anpassad för middagspaketen som
beställs, Menyer finns från 350:- /pers
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
Notera att en bokningsförfrågan inte är bindande.
Priserna är ink.moms och i samband med festbokning om minst 50
personer

Förslag på menyer:
Middags buffé: Svensk, Thailändsk, Italiensk
1 Rätters festmeny
2 Rätters festmeny
3 Rätters festmeny

420:-/pers
350:-/pers
450:-/pers
550:-/pers

Tillval:
Vickning: Pytt i panna med äggula & rödbetor
Vickning: Janssons frestelse med västerbotten
Vickning: Varmkorv med picklad lök
Mingel: Snittar (minimum 60 snittar per grupp)
Bar snacks (oliver, nötter, blandade nötter)
Relaxavdelning i 1 tim, max 20 pers
inkl handduk tillgång till bad och bastu
Golfrunda på någon av våra 3 18 hålsbanor

75:-/pers
75:-/pers
50:-/pers
17:-/st
45:-/pers
2500:Dagspris

Tid: Lokalen går att abonnera från 17.00-01.00

Antal personer:
Vi har 2 festlokaler att välja på och lämpar sig bäst vid olika tillfällen
beroende på säsong/antal/typ av event

Eventtält (säsong maj-sept):

Lokalen rymmer 150 personer sittandes och 200 minglande

Restauranglokalen: Lokalen rymmer 100
Övrig Information:
För att boka en visning av anläggningen
Vänligen kontakta:
Nina Starck eller Ronnie Smith 0770-220020

