
Vanliga frågor & svar

Går det att få ha vigseln på Himmelsby?

Det går alldeles utmärkt med vigsel på Himmelsby. Vi erbjuder vigsel i vår vackra kristallsal samt 

vigsel under bar himmel.

Får man ta med sig egen dryck?

Vi har fullständiga rättigheter och därav är det ej tillåtet att förtära medhavd dryck i våra allmänna 

lokaler.

Får man ta med sig egen mat?

Det är tillåtet att ta med egen tårta där vi då tar en kuvertavgift på 50:-/person. Övrig mat 

tillhandahålls av vårt köksteam.

Hur länge är baren öppen?

Baren är öppen under hela festen enligt överenskommelse. 

Ingår personal och matsal i priset eller kostar det extra?

Personal och matsal för middag ingår utan extra kostnad.

Hur mycket personer rymmer era lokaler och hur ser de ut?

Vi har lokaler för upp till 150 personer. 

Hur många har ni möjlighet ordna boende för i närområdet?

Vi har möjlighet ordna boende för upp till ca 150 personer.

Hur går man tillväga vad gäller mat och allergier?

Tillsammans med vår bröllopsplanerare och kökschef bestämmer ni bröllopsmenyn. Vi behöver veta

eventuella allergier senast 1 vecka innan bröllopet.

Vad har ni för typ av snittar, tårta & vickning?

Vårt köksteam bestämmer typ av snittar tillsammans med er. Tårtan bakas på plats av vår eminenta 

konditor. Vickning brukar bestå av korv med bröd alt. ost & kex.

Hur gör vi med blommor?

När ni bokar får ni kontaktuppgifter till en av våra samarbetspartners som ni har 10% rabatt hos.

Har ni egen fotograf?

Ja, vi har fotograf som vi samarbetar med och även honom har ni specialerbjudande hos.
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Har ni någon som fixar med musik?

Vi har möjlighet att ordna med musik om så önskas under middagen och även i festlokalen där ni 

själva väljer musiken via USB eller Spotify. Vi har även en musiker som ger er 20% rabatt.

Finns det tillgång till projektor och mick under bröllopet?

Under festen finns det tillgång till både projektor & mick. 

Hur ser det ut med uppdukning av bröllopet, vad ingår och vad får man lägga till?

Vår bröllopsdukning är lyxig, stilren och gjord så att den enkelt ska passa in i ert tema. I vår 

bröllopsdukning ingår vackra och sköna stolar, vita dukar på borden, fina ljuslyktor samt vita 

exklusiva tygservetter. Vill man lägga till några egna dekorationer eller uppgradera går det alldeles 

utmärkt. Vi rekommenderar att ni har ett samtal med er florist i samband med egna dekorationer.

Har ni limousineservice?

Vi erbjuder  limousineservice som ni bokar via vår hemsida.

Har ni någon svit eller något liknande?

Vi har högklassiga hotellrum som vi erbjuder som tillägg.

Om man bokar till Bröllopsnatten, vilken tid checkar man då in och ut från rummen?
Incheckningen brukar ske i samband med att gästerna kommer till oss från kl 15:00 och framåt.
Utcheckningen är kl 11:00 där man efter utcheckning fortfarande har tillgång till SPA.
Vi erbjuder bagagerum samt skåp i omklädningsrummen för att låsa in sina värdesaker.
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