Stora Brännbo Fest och Fira
Frågor & svar
Har ni vigsellokal?
Det finns många vackra miljöer där ni kan ha en borglig vigsel oavsett om ni vill vara inne
eller utomhus i Sigtuna. Kontakta kommunen för att få mer information om vilka
vigselförrättare som finns i området. Vi har även en vacker park där vi gärna arrangerar er
vigsel i samarbete med er.
Kan ni ordna brudbukett, corsage, tärnbukett?
Vi rekommenderar att ni kontaktar vår samarbetspartner Sigtuna Blommor. Nås på
telefonnummer: 08-592 509 50. De är fantastiskt duktiga och levererar direkt till oss.
Hur många hotellrum har ni?
Vi har totalt 101 hotellrum varav 42 är enkelrum och resterande dubbelrum. Två rum har vi
valt att göra handikappanpassade och ytterligare två är anpassade för besökande som har
med sig sin hund. Ett rum har vi valt att möblera med fåtölj och soffsittning, rekommenderas
varmt till brudpar eller jubilar. För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att ni bokar
hotellrum i samband med bokning av fest & bröllop.
Har ni någon bröllopssvit?
Nej vi har ingen bröllopssvit men två av våra dubbelrum är inredda för brud/värdpar. Våra
dubbelrum är våra finaste rum och ni kan beställa choklad, blommor, Champagne etc till
rummen. Frukost serverar vi till er i rummet om så önskas.
Hur många gäster kan vi bjuda?
Vår stora restaurangmatsal rymmer ca 150 personer, Vår lilla matsal ca 50 personer och vår
altan upp till 80 personer.
Tillkommer lokalhyra?
Festlokal ingår i vissa av våra fest & bröllopspaket. Se mer information under våra privata
paket.
När måste vi boka hotellrum?
För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att ni bokar hotellrum i samband med
bokning av bröllop.
Incheckningstid & utcheckningstid
Finner ni i er bokningsbekräftelse.
Brudskål
Det finns många fina miljöer där ni kan inta brudskålen och ni kan välja att vara utomhus
eller inomhus. Altan med utsikt mot Mälaren kontra svensk/skandinavisk stil. Valet är ert.

Om vi behöver avboka, vilka regler gäller då?
Våra avbokningsregler får du med bokningsbekräftelsen, fråga oss gärna om du har några
funderingar.
Vad kan ni erbjuda för menyer? Finns det barnmeny?
Vi har förslag på både barnmeny och vickningsmeny – men ni får gärna komma med
önskemål.
Får man ta med egen dryck
Nej, dryck beställs via oss.
Beställer man bröllopstårta av er?
Ja, det ingår i vissa av våra bröllopspaket. Vår bagare skapar, med er hjälp förstås, er
drömtårta.
Finns det presentbord?
Ja, vi ordnar med presentbord.
Kan man ha dans hos er?
Ja ni kan ha dans och vi har flera passande miljöer och lokaler beroende på antal och
önskemål. Ni är välkomna ut på visning så visar vi er gärna runt.
Finns det någon musikanläggning på plats som vi kan använda?
Vi har en fast musikanläggning i vår bar men ingen som vi kan förflytta till annan lokal. Vi
jobbar med många bra samarbetspartners som kan hjälpa er med musikanläggning och övrig
teknik.
Finns det någon bar och hur länge är den i så fall öppen?
Ja det finns en bar i vår lobby med yta för dans och dj. Vi ordnar även en bar i andra lokaler
om ni önskar hålla festen där istället. Vi har serveringstillstånd till 01.00. Självklart kan detta
förlängas mot avgift.
Gym, bastu & relax
Ingår för våra boende gäster, öppet mellan 06.00-22.00. Önskar ni boka in exklusivt för er
grupp så offererar vi gärna detta.
Yoga, massage och avkoppling
Erbjuder vi gärna, se mer på vår hemsida.

