Bröllopsfest på Svabesholms Kungsgård!
Tack för möjligheten att få anordna er bröllopsfest, en av era
livs största händelser. Vi kommer att göra allt för att detta ska
bli ett minne för livet och för att ni och era gäster ska trivas hos
oss. Vi putsar och fejar, krattar grusgångarna, hissar flaggan
och ber till solgudarna...
Vi har under årens lopp fått en hel del erfarenheter som vi
gärna vill dela med oss av.
Det är mycket att tänka på inför den stora dagen, och det är
lätt att bli nervös inför allt som kan gå fel - vädret, maten,
festen m m. Vi vill ge er en del goda råd och delge er vårt
bröllopskoncept.
Det allra viktigaste att komma ihåg är att det är ER dag och att
ni ska trivas. För att ni ska kunna slappna av och njuta behöver
ni planera ordentligt och göra ett upplägg som passar er.
Vårt bröllopskoncept bygger på att ni ska ha tid att umgås med
era gäster och att gästerna hinner lära känna varandra. Det
kommer ni att kunna göra här hos oss. Eftersom ni hyr hela
gården med boende och festlokal så blir det extra skönt och
avslappnat för både er och gästerna.
En trevlig detalj är att ha en fotograf som följer er under hela
helgen, antingen en inhyrd sådan eller en god vän som håller i
kameran. Sedan kan ni låte ett bildspel gå under dansen på
kvällen, det bidrar till god stämning och många skratt.
Musiken är också viktig, gör spellistor med er favoritmusik
som kan spelas under hela helgen. Det ger en fin inramning
och höjer stämningen. Vi har musikanläggning i festlokalen.
Ni bor ju på en av Sveriges vackraste platser - gör en lista på
fina utflyktsmål som gästerna kan besöka under helgen och ge
dem chansen att njuta av allt som Österlen har att erbjuda.
Välkomna till Svabesholms Kungsgård och Österlen!
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Ni hyr hela gården med festlokal och boende i tre dagar ett unikt tillfälle för alla gäster
att lära känna varandra!

Boende för er och era gäster
Det är inte alltid bruden och brudgummens familjer haft möjlighet att lära känna varandra innan bröllopet, men här får de lite
extra tid att göra just det. Ni hyr två stora gästhus där ni har
tillgång till stora allrum, kök och uteplatser. Sammanlagt i de två
husen finns 30 bäddar fördelade på 11 nyrenoverade rum. Ni har
tillgång till husen från fredag till söndag. Se vår hemsida för bilder.
Behöver ni fler bäddar finns det flera boenden i byn så alla kan bo
med gångavstånd från Kungsgården. Tänk på att boka i god tid!
Förslag på närliggande boenden: Pensionat Stenshuvud, 200 m,
Ekenäs Logi, 1 km, Stenrosgården, 1 km, Eternellgården, 1 km,
Blåsingsborgs Gårdshotell, 500 m, Mellby Klockaregård, 1,5 km.
I Kivik, 3 km bort, finns många fler hotell och B&B.

Prislista

Priset för att hyra hela Kungsgården är 45.000 kr inkl moms.
Då ingår boende för 30 personer i
två dygn, hyra av festlokal, städning
av alla utrymmen, sänglinne,
handdukar, toapapper, tvål och
diskmedel.
BBQ fredag kväll: 165 kr/person
Brunch söndag fm: 125 kr/person
Hyra av trädgården lördag kväll:
2.500 kr inkl moms (2,5 timmar)
Handpenning 20% vid bokning,
resten 2 veckor innan ankomst.

Tänk på att ni kan ta betalt för
boendet av era gäster och på så sätt
delvis finansiera bröllopet. Tar ni 500
kr för boende per person och natt har
ni mer än hälften av hyran betald!

För mer info och privat visning av
Kungsgården, kontakta Anders på
070 669 5025, kontakt@svabesholm.se
Trädgården nås på 073 849 1182,
info@denengelskatradgarden.se

Festen och maten
Festlokalen är i den östra flygeln på gården och har plats för ca
110 sittande gäster. Vi rekommenderar att ni ordnar catering.
Vi samarbetar med Allé, en välrenommerad restaurang som ligger
några hundra meter bort och som har jobbat med bröllopscatering i många år (www.alle.se). Vi kan också rekommendera
MaryLoys Catering (www.maryloys.se). På Kungsgården finns ett
välutrustat mottagningskök med kylar, frys, diskmaskin och
varmluftsugn i anslutning till festlokalen. Det gör att ingen
kommer att märka att maten inte är lagad på plats. Festlokalen
har ni tillgång till mellan torsdag-söndag.
På fredagkvällen kan vi erbjuda en BBQ med kött från gården och
på söndag förmiddag serverar vi en härlig brunch (se prislista).

Vigseln
Om ni planerar ett kyrkbröllop finns det flera fina kyrkor på nära
håll att välja bland. Mellby Kyrka är den mest närbelägna, med
ett avstånd på ca 1.5 km. Vitaby medeltidskyrka, Ravlunda kyrka,
St Olofs pilgrimskyrka och Rörums kyrka ligger alla inom en mils
avstånd. Vill ni gifta er i naturen finns det möjlighet till detta t ex
i Stenshuvuds nationalpark, 2 km bort, med vacker strand, ängar
och bokskog.
Ni kan också gifta er i vår vackra visningsträdgård, Den Engelska
Trädgården, som ligger bakom gården och som är godkänd för
kyrklig vigsel. Trädgården kan också hyras för mingel innan
festen, mellan 16.30-19.00. Dessutom kan ni beställa brudbukett,
corsage och blomsterarrangemang med blommor från trädgården.
Kontakta Maria på 073-849 1182, info@denengelskatradgarden.

Mer information om och bilder på Svabesholms Kungsgård
och Den Engelska Trädgården finns på våra hemsidor,
www.svabesholm.se & www.denengelskatradgarden.se

