Tillsammans skapar vi en dag att minnas!
Här på Eriksberg Hotel & Nature Reserve hjälper vi er att göra en av livets största händelser till
ett mycket speciellt tillfälle. För oss är det ett hedrande uppdrag att tillsammans med er planera
och se till att er stora dag blir en av livets absoluta höjdpunkter.
Vi erbjuder bröllopspaket där det ingår en personlig koordinator, som tillsammans med er ser till
att just er dag blir speciell. Vigsel sker på Säteriets terrass med underbar utsikt ner över
Remmarna/Savannen, där de vilda djuren brukar gå och beta. Efter vigseln skålar ni tillsammans
och fortsätter sedan minglet i vår trädgård.
Vi har inga färdiga standardmenyer, utan menyn komponeras av vår duktiga kökschef efter
konsultation med brudparet. Menyn blir då unik just för er och ni kan känna er delaktiga i
planeringen inför er stora dag.
Eriksberg har fullständiga rättigheter och vi kan erbjuda full service, tillgång till scen,
musikanläggning, I-pod, spotify och så vidare. Vi skräddarsyr er dag efter era önskemål.
Våra fina hotellrum
Till alla våra hotellrum ingår tillgång till relaxavdelning med bastu och utomhusjacuzzis samt frukost. Vi har 20 hotellrum + fyra rum med enklare
standard. I avskilda Liljetorpet finns ytterligare fem rum i särskild prisklass.
Vi samarbetar med First hotell i Karlshamn, där vi kan erbjuda ytterligare
rum.
Vigsel med utsikt
Många av våra brudpar väljer att utöka upplevelsen och viga sig under
bar himmel på en av sydöstra Sveriges vackraste platser, Utsikten, med
en fantastisk vy över Mahraviken. Det finns möjlighet att åka traktor och
vagn till Utsikten, för att få ytterligare en upplevelse av närheten till djuren
och naturen här på Eriksberg.
Kontakta oss för offert på telefon 0454-56 43 80 eller mejla till wedding@eriksberg.se
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Prisexempel bröllopspaket
Beroende på lokal/utrymme ligger kostnaden från 15 000 kronor. Då ingår personlig koordinator
och möten för planering, provsmakning av Best of meny samt viner.
I priset ingår även vigsel på Säteriets terrass med röd matta, lövat hjärta, 20 stolar med överdrag
samt musikanläggning + dukning samt förarbete och iordningställande av våra smakfullt inredda
lokaler som vi dukar med linne, ljus och enkla dekorationer.
Kuvertpris med trerätters bröllopsmeny från 825 kronor per person.
Inkluderar bröllopsskål med mousserat vin och kanapéer samt trerätters bröllopsmeny och kaffe.
Dryck till middagen tillkommer och väljs ut i samråd mellan er och vår sommelier.

Välkomna till en helhetsupplevelse!

www.eriksberg.se

