Bröllop på Havsvidden 2019
01.05.2019 – 20.06.2019 samt 19.08.2019 - 30.09.2019
Inga bröllop tas emot under perioden 21.06.2019 – 18.08.2019

LOGI
INKL. MOMS & FRUKOSTBUFFÉ
Standardrum
Comfortrum
Minisvit
Svithus 1 sovrum
Klipphus 2 sovrum
Klipphus 3 sovrum

PRIS PER RUM/HUS PER NATT
180€
210€
260€
350€
440€
660€

BRÖLLOPSPAKET
TRADITIONELLT

KLASSISKT

DE LUXE

Ett glas mousserande
2-rättermeny
Kaffe & tårta

Ett glas mousserande
3-rättersmeny
Kaffe & tårta

Ett glas champagne
Kanapéer
3-rättersmeny
Kaffe & tårta

Från 85€

Från 100€

Från 120€

GRAND DE LUXE
Ett glas champagne
med påfyllning
Kanapéer
3-rättersmeny
Tårta & kaffe
Vickning
Från 140€

Vi reserverar oss för kostnader som uppkommer då gäster önskar produkter eller råvaror som ligger
utanför Havsviddens ordinarie sortiment.

LOKALEN STORM
Alla bröllopsmiddagar arrangeras i vår vackra lokal Storm. Lokalen ligger på entréplan, har stora
fönster som släpper in mycket ljus och ger en storslagen utsikt över Norrhavet. Lokalen har plats för
upp till 80 gäster vid runda bord.
Lokalhyra inkl. dukning med vitt linne, standarddekoration och servering:
Upp till 40 gäster 800€
40-80 gäster 1200€

DEKORATIONER
Standarddekoration ingår i lokalhyran och består av Havsviddens klassiska dekorationer av det som
finns i naturen utanför – tall, stenar, ängsblommor. Enkla eleganta dekorationer på bord i lokal, i
fönsterkarmar och ståbord på terrass.
EXTRA DEKORATIONER
Stolsöverdrag
Överdrag ståbord
Brudbåge
Bryta bord för dans i Storm
Dj
Extra öppethållandetider efter 01:30
Extra städavgift vid tex konfetti/rosenblad

PRIS
10€ per stol
25€ per bord
175€
15€ per bord
Från 750€
400€ första timmen, därefter 250€/h.
200€

Önskar man dekorera lokalen själv ombesörjer beställaren att lokalen återställs till sitt ursprungliga
skick vid arrangemangets slut.

BOKNINGSVILLKOR
Allmänna bokningsregler för arrangemang på Havsvidden:
Giltigt avtal om bokning av arrangemang på Havsvidden anses ha träffats den dag skriftlig bekräftelse
skett.
Senast en vecka efter bokningen är skapad skall bekräftelsen returneras underskriven samt i
bekräftelsen angivet depositionsbelopp betalats in.
Bröllop arrangeras endast på Havsvidden i samband med att minst 80% av deltagarnas logi förläggs
på hotellet.
Beställaren ansvarar för att administrera all logibokning i samband med bröllopet och gäster bokar
sin logi direkt genom beställaren. Havsvidden tar inte emot några direkta bokningar från gäster.
Senast 4 veckor före ankomst ska beställaren bekräfta antal rum och gäster. Överskjutande rum
återgår till Havsvidden för försäljning och bekräftade arrangemang debiteras till 100%.
Senast 7 dagar före ankomst ska beställaren lämna in gästlistan för bordsplacering och hotellrum.
Senast 7 dagar före ankomst ska beställaren lämna in en slutlig lista över allergier och kostavvikelser.
Menyändringar som sker på plats kommer att debiteras till 100%.
Hotellrum kan ej med säkerhet disponeras före kl 15.00 på ankomstdagen. Utcheckning skall ske
senast kl 11.00 på avresedagen.

AVBOKNING
Avbokning ska ske skriftligt. Bekräftad avbokning sker skriftligen från Havsvidden där det tydligt
framgår om debitering kommer att ske i det aktuella fallet.
Vid avbeställning fram till och med 30 dagar innan ankomst återbetalas 50% på slutdebiteringen. Vid
avbeställning senare än 30 dagar innan ankomst sker ingen återbetalning.
Om Havsvidden haft särskilda kostnader i samband med avbeställning, avbokning eller minskat
gästantal, skall beställaren till fullo erlägga dessa.

ANSVAR/BETALNINGSVILLKOR
Havsvidden är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtaganden enligt avtal.
Beställaren är gentemot Havsvidden ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt
avtalet, även om dessa slutligen betalas av deltagarna var för sig. Beställaren är även ansvarig för
eventuell skadegörelse som uppkommit av deltagare.

Vid bekräftelse betalas 30 % av bokat arrangemangsbelopp för garanti av datumet, ej
återbetalningsbart. Därefter betalas resterande 70% av arrangemanget senast 30 dagar innan
ankomst: Slutbetalning sker efter avslutat arrangemang.
Slutbetalning skall ske vid utcheckning med kontanta medel eller kreditkort. Fakturering sker endast
till företag eller efter överenskommelse med bokningsavdelningen. Om fakturering godkänns krävs
att ett giltigt kreditkort lämnas som garanti. Vid fakturering kommer vi ta ut en avgift på 10€ inkl.
moms. Betalningsvillkor vid faktura är 10 dagar, därefter tillkommer dröjsmåls- ränta enligt finsk lag.
Force Majeure: 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.

