Din Bröllopsfest
ett minne för livet
Vi på Vaxholms Kastell och Badholmen har en gedigen erfarenhet av bröllopsplanering.
Vi arrangerar allt från det lilla enkla bröllopet till det mest storslagna och spektakulära.
Allt efter era önskemål.
Vår unika miljö erbjuder möjlighet till vigselakter både utomhus och inomhus,
allt anpassat efter storlek på sällskapet samt årstid.
Välkommen på visning till oss så ska vi hjälpa er att göra er bröllopsdag
oförglömlig för både er och era gäster.

info@kastellet.com tel: 08-12 00 48 70
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BRÖLLOP A till Ö
H U R SKA E R DAG SE U T

Vilken är er stil? Vilken mat och dryck tycker ni om? Hur viktig är festen efter middagen? Vilka ska ni bjuda?
Tänk på att er personliga prägel ska spegla av sig under hela dagen. Vi har sammanställt information från
A till Ö som vi rekommenderar att ni kikar igenom innan ni kommer ut på visning till oss.
Förhoppningsvis hjälper den er att komma fram till hur ni vill att helhetsbilden ska se ut.

A nkomst

Anländer brudparet till festen tillsammans med gästerna
eller gör de enskild entré? Vilken tid vill ni komma till
Kastellet/Badholmen? Ni har tillgång till lokalen tidigast
3 timmar före utsatt starttid för ert bröllp/fest.
Läs mer under transporter.

allergier
Se specialkost.

av e c

Bjuder ni på avec till kaffet eller skall gästerna betala själva? Ska avec ingå för gästerna så går serveringspersonalen
runt och bjuder avec från bricka när man tagit tårta och
kaffe. Vi erbjuder då avec från vårt standardsortiment.
Se pris för detta i vår dryckeslista.

Ba n d

Livemusik eller Dj, orkester eller trubadur?

b okningsvillkor

Se separata villkor på sista sidan.

b o r d s d e k o r at i o n e r

Vid bröllop dukar vi alltid med ljusa linnedukar
och linneservetter. Ljus och blommor efter säsong ingår,
kontakta oss så berättar vi mer. Eventuellt ytterligare dekorationer får brudparet själva ordna. Men vi ser givetvis
till att de extra dekorationerna kommer på plats/dukas
upp enligt era önskemål. De extra dekorationerna vill vi
ha på plats senast dagen innan ert bröllop.
Vi tillåter inte konfetti eller strasspärlor på varken Badholmen eller Kastellet. Om detta inte följs debiterar vi 10 000
kr för extra städkostnader.

bordsplacering

I Magasinet på Badholmen är det runda bord. Om man
önskar kan vi duka med ett rektangulärt honnörsbord.
På Kastellet är det rektangulära bord ställda i form av ett E
eller långbord. Bordplacering över hur borden kommer att

stå i lokalen beror på antal gäster, kontakta oss så får ni en
bordskarta skickat till er. Bordplacering, bordsplaceringskort, karta och eventuella festprogram beställer ni själva och
levererar till oss senast dagen innan. Sortera gärna detta så
att det blir enkelt för personalen att lägga ut på dukningen.

b ru d s k å l

Ska brudskålen hållas vid egen ceremoni efter vigsel eller
vid festens början. Ska det vara champagne eller mousserande vin? Brudskål i form av ett glas mousserande vin
ingår i bröllopspaketet. Önskas påfyllning av brudskålen?

b r ö l l o p s tå r ta

Beställd eller hembakad, traditionell eller okonventionell
såsom bakelser med monogram eller färgglada cupcakes.
När ska tårtan serveras?
Vi bakar inga bröllopstårtor men våra brudpar får gärna
beställa bakverk i sitt eget tycke och smak. Vi hjälper
givetvis till att boka en taxibåt för tårtan. Tårtan bör vara
på plats några timmar innan festen startar om ni själva
inte bakar och tar med er den när ni kommer.
Vi rekommenderar Malin Lönnebergs tårtor på
Desserthantverk Österåker. Läs mer på:
www.desserthantverk.se
En serveringsavgift på 35 kr inkl. moms/person
tillkommer vid servering av bröllopstårta.

b r ö l l o p s av g i f t

Se separata villkor på sista sidan.

Ce r e m o n i

Kommer bröllopsceremonin ske i kyrka eller på plats på
Badholmen/Kastellet?

Da n s

Bröllopsvals eller salsa, pardans eller discoröj? Efter avslutad middag och efter att tårtan serverats brukar festen
ofta inledas med att brudparet dansar bröllopsvals eller
liknade. Se mer information under underhållning och
teknisk utrustning.d j
Läs mer under band.

info@kastellet.com tel: 08-12 00 48 70

ingår i

d ryc k

I bröllopspaketet ingår ett glas mousserande vin till förrätten, ett glas med påfyllning till varmrätten, ett glas till
desserten och kaffe. Övrigt dryck finns presenterad på vår
dryckeslista. Läs mer om dryck under bar.

Eg e n

d ryc k

Det är inte tillåtet att ta med egen dryck till varken
Kastellet eller Badholmen då vi har alkoholrättigheterna.

Fe s t l o k a l e r

För mindre bröllopsmiddagar finns Skänken på Kastellet
för bröllop på 10-24 personer. I Magasinet på Badholmen
finns plats för 80-130 personer, öppet endast maj-september
och i Restaurang Pansarbatteriet på Kastellet upp till 130
personer.
Under perioden 1 maj till 30 september arrangerar vi
bröllopsfester för minimum 80 personer på Kastellet och
Badholmen. För enklare bröllopsmiddagar för mindre
sällskap ber vi er att ta kontakt med oss.
fotografering
Glöm inte att föreviga er stora dag. Tips på bra bröllopsfotografer är: www.fotografernapåhamngatan.se

G ä s t l i s ta

Vilken budget finns att röra sig med för festen? Ska barn
få vara med, ska en barnvakt eventuellt hyras in?

Ho n n ö r s b o r d

Vilka ska sitta vid honnörsbordet? Hur många platser
önskar ni? Läs mer under bordsplacering.

In b j u d a n

Inbjudan skickar ni till era gäster själva. Glöm inte att
sätta ett OSA-datum i god tid så att ni kan meddela oss
eventuella kostavvikelser och antal personer.

Ju s t e r i n g

av b o k n i n g

Senast 7 dagar innan vill vi veta exakt antal gäster då detta
ligger till grund för vår fakturering.

Ka f f e

Kaffe/te ingår i bröllopspaketet. Skall det serveras vid
bordet eller på buffé tillsammans med tårtan? Vanligast
är att kaffet serveras på buffé i samband med att gästerna
bjuds på bröllopstårta. Gästerna brukar uppskatta att få
sträcka på sig efter att middagen är avslutad.

konfet ti

Vi tillåter inte konfetti eller strasspärlor på varken Badholmen eller Kastellet. Om detta inte följs debiterar vi 10 000
kr för extra städkostnader.

Lj u s

& ljud

Önskar ni discoljus så kan ni ta med det själva eller hyra
in det via oss. På Kastellet och Badholmen finns enklare
ljudanläggning där man kan koppla in sin telefon/surfplatta eller dator och spela från exempelvis Spotify.
På Badholmen finns inget WIFI, men det gör det i restaurang Pansarbatteriet på Kastellet. I båda lokalerna finns en
trådlös mikrofon att låna.
Läs mer under teknisk utrustning.

Me n y

Buffé eller 3-rättersmiddag? Kommer barnen äta samma
meny som er eller vill ni ha en specialmeny?
Våra bröllopsmenyer finns på www.kastellet.com.
Ni väljer en och samma meny för hela sällskapet. Vi vill veta
ert menyval samt eventuella kostavvikelser senast 14 dagar
innan festdagen. I bröllopspaketet ingår ett glas mousserande vin som brudskål, en förrätt med ett glas vin, en huvudrätt med 1 glas vin med påfyllning, dessert med ett glas vin
samt kaffe. Pris per person är 1495 kr inkl. moms.

N at ta m at

Läs mer under vickning.

Or k e s t e r

Läs mer under band.

osa

Glöm inte att sätta ett OSA-datum i god tid så att ni kan
meddela oss eventuella kostavvikelser och antal personer.

Pe r s o n a l

I vårt bröllopspaket ingår serveringspersonal.

presenter

Ni kommer att få presenter så vi förbereder alltid en plats
för presentbord. Utse en person som ansvarar för att ta
med presenterna från festen på kvällen. TIPS! Ta med
stora kassar att packa i!

Ω ua l i t y

- Kva l i t e t

Medvetna val av våra råvaruinköp med tanke på hållbar
miljö och lokal matfilosofi – Hållabara restauranger.
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R e s tau r a n g l o k a l

Vi c k n i n g

Läs mer under festlokaler.

Sp e c i a l k o s t

Finns det vegetarianer, veganer, gravida, allergiker eller
religiösa matvanor bland gästerna?
Senast 14 dagar innan vill vi veta eventuella kostavvikelser/allergier. För att göra serveringen av maten enklare för
personalen och för att alla gästerna ska kunna få maten
samtidigt så vill vi ha namn på de personer som
önskar avvikande kost.

s tä d n i n g

I vårt bröllopspaket ingår städning av lokalen.

Te k n i s k

u t ru s t n i n g

Mer information under band samt ljud & ljus.

t r a n sp ort e r

Vi hjälper till att boka transport till och från Kastellet/
Badholmen eller från exempelvis centrala Stockholm.
Vi kan också hjälpa till med bokning av bussar eller charter av olika typer av båtar.
Taxibåt
• T&R Vaxholm-Kastellet/Badholmen
• Enkel resa för 1-5 pers. före kl. 21.00
• Enkel resa för 1-5 pers. efter kl. 21.00

95 kr/person
225 kr/båt
336 kr/båt

För prisuppgift på taxibåt för utrusning/band/
bröllopstårta osv. kontakta oss.

toastmaster/toastmadame

En nyckelperson som krävs för att få ett flyt i festen och
fördela tal samt kommunicera med kök och hovmästare.

Un d e r h å l l n i n g

Framåt småtimmarna börjar det lätt kurra i magen. Kokt
korv med bröd, Janssons frestelse eller Gubbröra på rågbröd är perfekt vickning.
Pris för vickning från 45 kr inkl. moms/person.
Vigselakt
Kyrklig eller borgerlig vigsel, inomhus eller utomhus?
Läs mer under vigselförättare.

v i g s e l f ö r r ät ta r e

Ni bokar själva vigselförrättare men vi hjälper gärna till
att boka transporter till och från Kastellet/Badholmen.

Yt t e r k l ä d e r

Både på Badholmen/Kastellet finns obemannade
garderober att hänga av sina ytterkläder i.

Zz z

Läs mer under boende.

Åt e r k o p p l i n g

Senast 14 dagar innan festdagen vill vi veta ert val av
meny samt eventuella kostavvikelser.
Senast 7 dagar innan vill vi veta exakt antal gäster då detta
ligger till grund för vår fakturering.

Ä ta

Läs mer under meny.

Öp p e t t i d e r

På Badholmen och Kastellet stänger vi kl. 01.00. Dessa
tider är definitiva och går ej att förlänga. Transporter till
och från Badholmen/Kastellet hjälper vi till att boka. Läs
mer under transporter.

Läs mer under band.
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B R Ö L L O P S AV G I F T

Om ni efter första visningen bestämt er för att gå vidare med bokningen kommer vi att skicka en faktura
på bröllopsavgift 10 000 kr. När denna faktura är betald lägger vi om er preliminära bokning till en definitiv
bokning.
i bröllopsavgiften ingår:
• Lokalhyra
• En taxibåtstransport T/R mellan Vaxholm – Kastellet/Badholmen samt konsultation på plats.
• En taxibåtstransport T/R mellan Vaxholm – Kastellet/Badholmen för en extra visning av lokalen och
planering på plats för er, anhöriga och/eller toastmaster om så önskas.
• Fri konsultationstid via telefon och mail.
• Tillgång till lokalen och dess personal på arrangemangsdagen 3 timmar före arrangemangets starttid.
Visningar och möten på plats utöver detta debiteras med 350 kr inkl. moms per påbörjad timme.
Eventuella transportkostander som tillkommer läggs på er slutfaktura.

B E TA L N I N G

Vi förskottsfakturerar 75% av bokningsvärdet. Denna faktura ska vara betald senast 30 dagar innan
arrangemangsdagen. Resterande betalning sker i efterskott via faktura med 30 dagars betalningsvillkor.

AV B O K N I N G S R E G L E R O C H V I L L K O R

En preliminär bokning kan alltid avbokas helt utan kostand. För en definitiv bokning gäller följande:
om arrangemanget avbokas
• Tidigare än 3 månader innan bröllopet debiteras ingenting av bröllopspaketet.
Vi behåller dock depositionen om 10 000 kr.
• 3 månader innan bröllopet debiteras 50% av kostnaden för bröllopspaketet
• 2 månader innan bröllopet debiteras 75% av kostnaden för bröllopspaketet
• 4 veckor innan bröllopet debiteras 100% av kostnaden för bröllopspaketet
Vi debiterar för det gästantal som är meddelat senast 7 dagar innan arrangemangsdagen.
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser
eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. Ovanstående är allmänna villkor för konferens och övriga arrangemang enligt Visita.

TVISTER

För att lösa tvister eller oklarheter vid tillämpningen av dessa regler står Visitas ansvarsnämnd till parternas
förfogande.
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