Festlokal för sagolika bröllop
Om oss

Vi är ett litet vackert hotell precis vid skogskanten i idylliska Bunn mellan Gränna och Jönköping.
Hos oss kan du bo i ett våra 25 stilfullt inredda hotellrum, i vår 6-bäddsstuga Smålandsstugan
eller i din husbil på vår topprankade ställplats. Här finns moderna konferenslokaler, svängrum för
festliga firanden och hela anläggningen är anpassad för dig som gillar att vara aktiv ute i naturen.
Vi har egna cykel- och vandringsleder, bastu, badplats, utomhusgym, uthyrning av kanot och
cyklar och mycket mer. I köket försöker använda så mycket lokala råvaror som möjlighet och
kryddar gärna med smaker från skogens skafferi. Varmt välkommen till oss!
•
•
•
•

25 hotellrum & 2 stugor = 55 bäddar
Restaurang för cirka 70 bröllopgäster
Uteplats för mingel & fördrink
Bunns kapell som granne

•
•
•
•

Bauers brygga för utomhusvigsel & foto
Lilla sjöstugan vid sjökanten
Minibuss att transportera glada gäster
Vackra vyer & stilfull inredning

Prislista

I våra paket ingår festdukning med vita dukar och servetter, enklare blomsterarrangemang på
borden i samma färg som brudens bukett samt konsultation i 3 timmar. Avsmakningsmeny
tillkommer med 450 kr/person för trerätters festmeny och 370 kr/person för tvårätters meny.

Lilla bröllopspaketet

Stora bröllopspaketet

• Mousserat vin som välkomstdrink
(1 glas per gäst)
• Tre snittar
• Trerätters festmeny
• Vinpaket – ett glas till förrätt &
två glas till huvurätt
• Kaffe
• Avec (4 cl)
• Vickning
Pris: 1280 kr/kuvert

• Champagne som välkomstdrink
(1 glas per gäst)
• Tre snittar
• Trerätters festmeny
• Vinpaket – ett glas till förrätt &
två glas till huvurätt
• Kaffe
• Avec (4 cl)
• Vickning
• Tre drinkbiljetter per gäst
(husets vin, öl eller cider)
Pris: 1790 kr/kuvert

För prinsar & prinsessor

Tillägg

• Vitavinbär Mousserande från Rudenstams
som välkomsdrink
• Tre snittar
• Trerätters festmeny (barnalternativ finns)
• Valfri alkoholfri dryck (2 st)
Pris: 538 kr/kuvert 2-12 år

• Ha restaurangen helt för er själva från
kl.11 för ett tillägg på 10 000 kr
• Bröllopstårta går bra att ta med själva eller
så beställer och hämtar vi den mot ett
litet tillägg
• Hyr sjöstugan för 800 kr/dag inkl. städ
eller 500 kr/dag om ni städar själva

Tips för hotellbokning

Har ni gäster som vill bo på hotellet rekommenderar vi att ni reserverar ett antal
rum i olika kategorier och ber sedan gästerna att själva boka det rum de önskar
genom att maila oss på anmalan@bauergarden.se. Ni kommunicerar de olika
rumskategorierna, ett senast datum för rumsbokning (efter detta datum släpper vi
reservationen av rummen) och ber gästerna att ange era namn i ämnesfältet när
de mailar oss ex. Ester & John. Vi tar därefter över bokningen och kommunicerar
vidare med gästen. I alla rumspriser ingår frukost, sänglinne och tillgång till bastu,
utomhusgym och våra aktivitetsleder.

Avbokningsregler bröllopsbokning

Avbokning av hela arrangemanget kan ske upp till 2 månader före utan debitering.
• Vid avbokning med mindre än 2 månader debiteras 25% av totalbeloppet.
• Vid avbokning med mindre än 1 månad debiteras 50% av kostnaden.
• Vid avbokning med mindre än 2 veckor debiteras med 100% av kostnaden.

Avbokningsregler hotell

Alla priser är inklusive frukost och moms. Hundrumstillägg på 300 kr tillkommer
vid val av hundrum. För enskilda rum gäller fri avbokning fram till klockan 18.00
dagen före ankomst.

Övrig festlig information

• Servering av alkohol är tillåten till kl 01.00 i våra serveringsytor (restaurang,
uteplats fram och uteplats bak). Avsluta gärna festen i sjöstugan!
• Musikanläggning, mikrofoner och projektor finns här. Skapa gärna egna
spellistor och koppla in egen telefon eller dator.
• Live-musik och trubadurer hör så klart en fest till, ni sköter bokningen själva och
vi ser till att skapa scenutrymme.
• Kyrkor i närheten: Bunns kappel (0 km), Ölmstad kyrka (8 km. Haurida kyrka
(8 km), Skärstad kyrka (11 km), Gränna kyrka (12 km), Vireda kyrka (15 km)

Samarbetspartners
Brud make-up, hår & naglar

Bröllopstårta & bakverk

Min stund i Kaxholmen
www.minstund.com | 036-50445

Fiket i Gränna
www.fiket.se | 0390-10057

Blommor & arrangemang

Haglunds konditori i Gränna
www.haglundskonditori.se
0390-102 15

Floroteket i Hullaryd
www.floroteket.se | 0140-22008
Ebe plant i Gränna
www.ebeplant.se | 0390-10371

DJ & trubadur
Nya event i Gränna
www.nyaevent.se | 0708-103535

