
Välkommen på fest! 
 

Stora Brännbo är den perfekta platsen för er fest! Med fantastiska miljöer kan vi anpassa 
oss till era önskemål, vare sig ni är ett litet eller stort sällskap. Vid vackert väder kan ni 
exempelvis samlas för mingel och fördrink på vår altan eller i vår gröna park. Om vädret 
inte tillåter det, dukar vi upp för mingel i vår stora ljusa lokal Rådmannen.  
 
Nedan har ni våra olika festpaket, där ni i Guldpaketet kan reservera Stora Brännbo 
exklusivt för ert sällskap!  

 

Brons: festpaket utan boende (minimum antal 40 personer) 
• Mousserande fördrink 
• Trerätters middag 
• Trestjärnigt dryckespaket 
• Kaffe eller te 
• Egen matsal abonnerad för er 
• Vacker dukning & servis            
• Serveringspersonal 
• Lokal för dans & barservering  

 
Pris: 1345 kr per person  
 
 

Silver: festpaket utan boende (minimum antal 40 personer) 
• Fördrink: Champagne med drinktilltugg och skuren frukt 
• Trerätters middag 
• Fyrstjärnigt dryckespaket 
• Kaffe och 4 cl avec 
• Egen matsal  
• Vacker dukning & servis 
• Serveringspersonal 
• Lokal för dans & barservering  

 
Pris: 1545 kr per person  
 

Guld: hyr hela Stora Brännbo till er fest  
Här serveras ni Champagne och drinktilltugg samt skuren frukt. När ni känner er redo 
sätter ni er till bords i vår största matsal – här har ni en riktig festlokal med nära till vår 
bar och mindre lounge, perfekt för de som vill dansa men även för de som vill sitta ner 
och vila fötterna. 
 
I vår stora matsal avnjuter ni en trerätters middag komponerad av vårt prisvinnande kök 
tillsammans med, av vår Sommelier, utvalda drycker. Kaffe och te dukas upp på buffé 
tillsammans med vårt gedigna avecsortiment. Efter middagen fortsätter ni mot baren 



för dans och festligheter och lite senare på kvällen serveras där även en klassisk 
vickning. 
 
När ni bokar detta paket har ni hela Stora Brännbo för exklusivt bruk! Ni kan vara upp 
till 180 gäster och ni förfogar över alla våra 101 hotellrum. Dagen efter njuter ni av vår 
generösa frukostbuffé. 
 
Ni har tillgång till hotellet från kl. 14 på ankomstdagen och 24 H framåt. För att 
säkerställa att kvällen blir som ni tänkt er ingår konsultation och planering med vår 
erfarne bröllopskoordinator. 
 

• 10 timmars konsultationstid med bröllopskoordinator 
• Fördrink: Champagne med kanapéer och fruktfat 
• Trerätters bröllopsmiddag 
• Vinpaket 
• Kaffe och 4 cl avec 
• Vickning  
• Egen matsal och festlokal 
• Vacker dukning & servis 
• Serveringspersonal 
• Här kan ni även välja att byta ut frukosten mot en härligt långbrunch med ett pristillägg 

av 200 kr per person 
 

2345 kr per person samt 30 000 kr för anläggningen 
 

Önskar ni beställa till: 

Vickning – från 65 kr per person 
Avec till paket brons – från 23 kr/cl  
Extra kanapéer – från 50 kr per person 
Bröllopstårta  – från 65 kr per bit 
VIP på rummen – från 470 kr per person 

Vårt Hotell 
Vi har 23 dubbelrum och 78 enkelrum  
Dubbelrum ink. frukost, per rum och natt 595 kr 
Enkelrum  ink. frukost, per rum och natt 690 kr 
Bröllopssvit ingår i det ovan angivna paket 
I sviten ingår även en flaska mousserande vin, fruktfat med tryfflar samt badrockar på 
rummet 
Frukost på rummet tillägg 150 kr 
 

 


