Ska ni
gifta er?

Bröllop i Uppsala?
Säg ja på Eklundshof!
I färd med att planera ert bröllop? Då har ni kommit
rätt. Vi älskar bröllop – detaljerna, stämningen och
förväntningar som snart ska uppfyllas. Eklundshof
är en fantastisk plats att fira kärleken på. En egen
oas i Uppsala med naturen som kuliss. Vi har lång
erfarenhet av att arrangera bröllop och hjälper
gärna till med planeringen. Vi vet också att ett
bröllop är högst personligt, vi finns här för att
möta just dina önskemål.
Stort, litet eller annorlunda bröllop. När ni bokat
ett bröllop hos oss får ni en stor del av Eklundshof
lokaler till förfogande för ert sällskap, detta
inkluderar plats för att hålla bröllopsceremonin
utomhus i det fall ni önskar vigas på plats.
Självklart ser vi till att även bröllopsfesten blir
årets snackis i vänskapskretsen!

Grand Hotell Hörnan är ett populärt val för bröllopsnatten.
De vackra Hörnrummen och vår stora svit står redo att ta
emot brudpar som önskar det lilla extra.
Hotellet har 37 trivsamma rum fördelade på fyra våningar,
i en vacker byggnad från 1906. Inredningen går i en stil
där gammal charm bevarats och blandats med moderna
material. Från hotellet erbjuds en fantastisk utsikt över
Uppsala city, Fyrisån och sevärdheter som slottet och
domkyrkan.
Varmt välkomna att boka er bröllopsnatt hos oss!

Tel 018-139380 • Epost: info@grandhotellhornan.com • www.grandhotellhornan.com

Det kanske låter som en klyscha, men det går inte att
uttrycka det på något bättre sätt: jag älskar mitt jobb!
Vid ett bröllop vill jag alltid ha en träff innan den stora dagen,
så att vi kan bekanta oss. Porträttfotograferingen ska bli en
rolig upplevelse, en stund att titta tillbaka på och minnas som
ett mysigt inslag i sin bröllopsdag. Under mötet ger jag även
tips och vi pratar igenom den kommande bröllopsdagen.
Alla mina erfarenheter och kunskaper om och ifrån bröllop
ger en trygghet till mina härliga brudpar. Jag kommer mina par
och familjer mycket nära och det känns som jag blir en vän.

Har ni några som helst frågor så når ni mig på fotograf@angelicaklang.se,
eller 070 468 87 37. På min hemsida finns gallerier, priser, information och
en blogg.: www.fotografangelicaklang.se. Instagram: @angelica_klang

Foto: Karin Kronvall, Kronvalls Pixlar.

DAGS FÖR BRÖLLOP!
Vi hjälper er med blommor till ert bröllop. Allt från
brudbuketter, coursage, bordsdekorationer och allt
däremellan.
Kontakta oss för en konsultation.
Varmt välkomna!

EN VACKER, PERSONLIG & VÄLPLANERAD BÖLLOPSDAG!
Festfint erbjuder tjänster inom planering, koordinering,
koncept, dekor, dukning och blommor.
Jag hjälper er att lyckas med ert bröllop, det kan handla om
allt ifrån helplanering till leverans av dukning och dekor. Jag
är utbildad projektledare, eventkoordinator och florist med
en stor passion för att skapa personliga och minnesvärda
evenemang.
Vi börjar med en konsultation, där vi går igenom era tankar,
drömmar och funderingar sedan får ni ett skräddarsytt
erbjudande utifrån era behov, önskemål och budget.

Ringgatan 35 Uppsala • 018-50 58 28 • gullvivansblommor.design@gmail.com
Instagram: @gullvivansdesign

elin@festfint.se
Se mer på: instagram: @festfint facebook: @festfint, www.festfint.se

Bröllopstårta
Tårtstugan

Vackra, unika, tårtor och bakverk till speciella
tillfällen
Våra tårtor bakas helt från grunden och det ligger ett
avancerat hantverk bakom varje kreation. Vi skapar
ett ätbart konstverk, som också har en fantastisk
smak.

Val av smak
En bröllopstårta ska inte bara se fantastisk ut,
den ska också smaka gudomligt och falla både
brudpar och gäster i smaken.
Ni kan kombinera de smaker ni tycker bäst om, men
vi hjälper gärna till med förslag. Två favoriter är en
chokladbotten fylld med hallonmousse och vit
chokladmousse eller en citronbotten fylld med
blåbärsmousse och limecurd. Fler smakalternativ
hittar ni på www.tartstugan.se/smaker.

ANETTES HÄSTSERVICE // HÄST OCH VAGN
Erbjuder en nära naturen upplevelse, känsla av lyx och
avslappning i en vagn som består av läderinredning,
stålstomme, körsbär och furuträ. Som skydd för väder
och vind finns sufflett. För säkerheten finns medhjälpare
vid varje körning, säkra tränade hästar för ändamålet,
gedigen erfarenhet sen drygt 15 år, försäkringar och
avtal vid bokning, skivbromsar på alla 4 hjul, vagnen är
nytillverkad och inköpt 2014.

Val av design

När ni väljer er bröllopstårta, designas den helt efter era önskemål.
Tillsammans skapar vi en unik tårta som passar just er.
Vi hämtar gärna inspiration ifrån inbjudningskort, färger eller blommor som
ni har valt till er bröllopsfest och utifrån det tar vi fram det utseende som
passar er bäst. Har ni redan en bild på hur ni vill att er tårta ska se ut, går det
självklart utmärkt att maila den direkt till karin@tartstugan.se.

Äkta råvaror

Halvfabrikat gör sig
icke besvär - allt
bakas från grunden

Provsmakning

När ni provsmakar
er meny, erbjuds ni
även provsmakning
av er tårta.

Prisnivå
Ni väljer själva hur avancerad design ni vill att er bröllopstårta ska ha
och idag erbjuder vi tre olika prisnivåer att välja mellan. Alla priser
inkluderar provsmakning, leverans och färska blommor eller bär.
Smakönskemål

Inför provsmakning
får ni gärna önska
smaker genom att
maila:

Mer information, foton och filmer finns på FB, Anettes Hästservice // Häst och Vagn.
Kontaktuppgifter, Anette Örtenberg, Ålands-Västerby 321, 740 20 Vänge. Tfn, 070 765 87 80

NIVÅ 1 - 125:-/BIT

NIVÅ 2 - 135:-/BIT

NIVÅ 3 - 145:-/BIT

En-planstårtor dekorerade
med färska bär eller blommor

Enkla våningstårtor, ”seminaked”, dekorerade med
färska bär eller blommor

Våningstårtor dekorerade med
färska blommor

karin@tartstugan.se
www.tartstugan.se

SKÅL, HIPP HIPP HURRA,
ELLER HAR DU SAGT JA!
VI TAR FESTEN TILL ER!

Exklusivt välkomnande, skapa ett första intryck att minnas
 Klassisk Röda-mattan (Kungen kommer röd) med VIP-stolpar
 Tross-portal med banderoll (företagslogga) och belysning
 Mingelfotograf dokumenterar eventet
Känsla av lägre takhöjd vid stora evenemang
Idrottsgala lampor 1- 6st
 Välj färg på lamporna (RGB-led) efter tema/företagsfärger


Konferans, föreläsning, presentation
Projektorer & bildskärmar storlek 406 x 254 cm
 Synka flera skärmar, max avstånd 100 m - nätverkskabel/HDMI
 Projektor kan stå bakom bildskärm om utrymme finns (ca. 5 m)
 Livekameror - följ konferens från annat rum m,m
 Bildmixer - föreläsare kan skifta dator samtidigt visa logga m,m
 Trådlösa mikrofoner, headset, ljudsystem, frontljus
(alltid en tekniker på plats)


Stora karikatyr figurer som miljö, dekoration, tyger m,m
 Varför inte ha Figurerna Frost, Toy Story, Solsidan m,m som
dekoration på eventet
 Vi klär lokalen med tyger som kan belysas utefter kundens
önskemål/företagsfärger
 Vi kan mörklägga lokaler vid behov t.ex filmvisning på en konferens
 Popcornmaskin, ballongdekorationer
Jubileum, företagsfest, gala, event, bröllop m,m
 Vi har direkt kontakt med Artister, Dj´s, fotograf och föreläsare
 Egen teknik, scen, ljud, ljus, inklusive tekniker
 Egen studio för inspelning av spökröster/jinglar för t.ex
prisutdelning/presentationer
Scen - behöver någonting synas, komma i fokus
 Scenpodier med teleskop-ben, ställbar höjd,
kan anpassas till befintlig scen
 Mobil-scen, en smidig scenvagn 7,5 m bredd 6 m djup
 Handikapp-scen för rullstolar med ramp och räcke runt om,
yta 24-kvadrat meter

MER INFO OCH KONTAKT: WWW.GUGGESDISCO.SE

Namnet ger eko med speciell klang hos de
som bor i Uppsala. Det passar bra till den
lummiga grönskan på platsen, men värdshuset uppkallades faktiskt efter den förste
innehavaren, Nils Eklund. Han inledde
krogverksamheten här 1768.
Utvärdshuset och hälsobrunnen vid den
fagra Geijersdalen mellan den militära
lägerplatsen Polacksbacken och Fyrisån
har länge lockat Uppsalaborna med
promenader, hälsokurer, lekfull samvaro
samt matbordets fröjder.
Efter ett sekel i försvarets tjänst kunde
Eklundshof 1983 åter välkomna gäster från
när och fjärran. De gamla byggnaderna har
restaurerats, promenadvägar har röjts och
värdshustraditionerna har återupplivats.

Mer information på: www. eklundshof.se
info@eklundshof.se eller på 018-550100

