
Bröllop på Hotel Ekenäs Koster

Vad kul att ni funderar på att ha ert bröllop här 
hos oss på Hotel Ekenäs Koster. Här kommer lite 
kostnadsförslag och vad man bör tänka på när 
man planerar sin festdag, antingen man gör det 
med många gäster eller bara de närmaste.

Hur kan ett bröllop se ut hos oss? 
Man kan gifta sig i Sveriges västligaste kyrka, på stranden 

eller vid hotellet. Brudskålen efter vigseln kan äga rum 

antingen på vår terrass, i vår park eller i någon av våra 

festlokaler. Det finns många alternativ på platser både för 

både vigsel och brudskål så hör dig för om förslag. 

I vår anrika matsal dukar vi upp för en härlig bröllopsmid-

dag. När alla har ätit sig mätta och alla talen har klarats 

av, så fortsätter man festligheterna antingen i matsalen 

eller i baren. Vi kan också erbjuda våra festlokaler för dans, 

eventuellt så kan lokalhyra tillkomma för egen festlokal 

utöver matsalen. Vill man ordna eget band så gör man 

det, vi hjälper gärna till att ordna med band och DJ om ni 

önskar det. Efter en hel del dans, så börjar kanske magen 

och kurra igen, då finns det möjligheter att duka upp 

en vickning. Vi kan också förmedla telefonnummer till 

Strömstad Pastorsexpedition där man bokar kyrkan och 

till Strömstad kommun där man bokar borgerlig vigselför-

rättare.

Hur går bokningen till? 
Ni mailar oss på reception@hotelkoster.se  och ser om det 

önskvärda datumet är ledigt. 

Man kan sedan göra en preliminärbokning av sitt bröllop, 

vi håller en preliminärbokning i en månad sedan behöver 

vi ett besked. Boende för era gäster finns på hotellet och 

vi har 78 rum i olika prisklasser som passar alla plånböck-

er. Vi behöver veta ungefär hur många gäster ni tänker 

bjuda samt hur många rum ni vill boka vid bokningstillfäl-

let. 



Vad kostar det? 
• Bröllopsmiddag 649 SEK/person

• Hyra av elbil, heldag/halvdag 900 SEK/450 SEK

• Kostertåget 45 platser tur och retur kyrkan cirka 

6500 SEK

• Cykel 100 SEK/person 

Bröllopspaket i brudsviten för brudparet 5990 SEK.

Följande ingår i bröllopspaketet: 

• logi 2 nätter

• frukost

• champagne på is 

• frukt & godisfat

Koordinationsavgift
Ett lyckat bröllop kräver förstås en hel del planering och 

arbete. Vi tar ut en fast avgift baserad på hur många ni är i 

ert bröllopssällskap. 

I priset ingår: 

• Planeringsmöten på plats

• Telefon och mailkontakt

• Provsmakning av mat och dryck

• Visning/planering av lokaler och rum

• Hämtning och förvaring av tårta och blommor

• Tillgång till ljudsystem och annan teknisk utrustning 

(begränsad omfattning)

• Tillgång till lokaler, exempelvis exklusiv matsal, pre-

sentrum eller vad som önskas

• Bröllopsdukning, ljus, dekorering av terrass och 

matsal

• Personal i kök, bar och matsal

• Pris: Upp till 50 personer 10 000 kr, över 50 personer 

20 000 kr

Betalningsvillkor
30% av det totala beställningsbeloppet (ej baserad på logi 

utan på middagsbeställning) i handpenning vid bekräftad 

beställning. 

Ni är dock betalningsskyldiga för de rum ni blockat för era 

gäster fram till att dessa har bokats upp av era gäster. Vi 

kommer att avboka de rum som ej är uppbokade av era 

gäster två månader innan ankomst. Resterande utstående 

belopp betalas vid utcheckning eller med faktura efter 

avslutat arrangemang. 

Övrig information
Vi har tillstånd i baren till klockan 02.00. 

Vill man abonnera någon del av hotellet så tillkommer det 

en kostnad. Exakt vad den blir är beroende tid på året, 

antal timmar samt antal personer. 

DJ med utrustning kostar runt 7000 kr. 

Vill man boka band så har vi möjligheter att hjälpa till.

Vi har kontaktuppgifter till Blomsterlandet i Strömstad 

samt lokala bagerier för bröllopstårta. 

Vi kan ordna med en enklare fest dagen före vigsel eller 

brunch etc på avresedagen om så önskas.

Er bröllopskoordinator hjälper er med planering och infor-

mation kring ovanstående.

Tack för visat intresse och jag hoppas att vi på  

Hotel Ekenäs Koster får stå som värdar för ert bröllop!

Boka på info@hotelkoster.se eller +46 526 202 50

www.hotelkoster.se
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